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N.9 1 / 1 DE JANEIRO DE 1991

Publica-se ao Exdrcito o seguinte:
I - PROMOÇOES E GRADUAÇÓES
Ministério da Defesa Nacional
Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Coronel de infantaria, adido, o tenente-coronel (5099451 1) Abílio
José Lagartinho Rodrigues, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Janeiro de 1990.
Coronel de cavalaria, adido, o tenente-coronel (504 137 11) Manuel
Maria de Barros Cardoso Menezes, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
1 de Janeiro de 1990.
(Por portaria de 12 de Junho de 1990.)

Coronel de transmissões, adido, o tenente-coronel (40008162) José
Tavares Coutinho, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Estado-Maior do Exército
Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (50994211) Henrique Mário dos Santos Rocha, contando antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Janeiro de 1990.
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Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (50994911) Manuel Arnaldo de Abreu Falcão, contando antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
1 de Janeiro de 1990.
(Por portaria de 12 de Junho de 1990.)

Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (50995 111) Américo Simóes Gaspar, contaiido a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Abril
de 1990.
Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (50995611) Jorge
Xavier Vasconcelos Mendes Belo, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
1 de Abril de 1990.
(Por portaria de 20 de Julho de 1990.)

Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (06993063) Rogério Coutinho Ferreira, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Julho de 1990.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1990.)

Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (50996411) Norberto Augusto Pires Sanches, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (08312064) Victor
Manuel Vicente Fernandes, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Janeiro de 1990.
(Por portaria de 10 de Julho de 1990.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (01312664) António dos Santos Vieira, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Julho de 1990.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1990.)

Coronel de artilharia, supranumerário, o tenente-coronel (50448911)
Eduardo Barata das Neves, contando a antiguidade para todos
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os efeitos, incluindo vencin~entosdo novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente-coronel de artilharia, no quadro, o major (02757266) .4nselmo de Jesus Silva, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Janeiro de 1990.
(Por portaria de 10 de Julho de 1990.)

Coronel de cavalaria, no quadro, o tenente-coronel (50434611) António Luís Serra Picão de Abreu, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
1 de Julho de 1990.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1990.)

Coronel de cavalaria, supranumerário, o tenente-coronel (502 11611)
Fernando Duarte Pina da Silva Ramos, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente-coronel de cavalaria, no quadro, o major (71248165) António José Nunes de Melo, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Janeiro de 1990.
(Por portaria de 10 de Julho de 1990.)

Coronel de engeharia, supranumerário, o tenente-coronel (50774811)
Duarte Nuno de Ataíde Saraiva Marques Pinto Soares, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente-coronel de engenharia, no quadro, o major (01448365) Car10s Alberto de Carvalho dos Reis, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde 1 de Janeiro de 1990.
(Por portaria de 10 de Julho de 1990.)

Major de transmissões, exploração, supranumeririo, o capitão
(50673911) António Nunes Nogueira, contando a antiguidade
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para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde 1 de Julho de 1990.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1990.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente
(60564466) Alberto Carlos Góis Ribeiro da Cunha, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente
(46215262) Semião Reis Mourraia Gervásio, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (03047473)
Américo Bernardino de Magalhães Leite, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (18269377) José António Ferreira Marques, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(18269377) José António Ferreira Marques, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Major do serviço postal militar, supranumerário, o capitão (39124055)
Orlando Moreno de Oliveira, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
1 de Julho de 1990.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1990.)

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, adido, o tenente-coronel (50189611) Firmo
Arménio Sequeira Afonso, contando a antiguidade para todos os
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efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Abril
de 1990.
Coronel de infantaria, adido, o tenente-coronel (50995211) Albano
da Gama Diogo, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Abril de 1990.
(Por portaria de 20 de Julho de 1990.)

Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (01591282)Jorge Manuel
Carvalho Zilháo, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Direcção da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, no quadro, o tenente-coronel (51373411) João
Manuel Machado Montalvão dos Santos Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde 1 de Janeiro de 1990.
[Por portaria de 12 de Junho de 1990.)

Coronel de artilharia, supranumerário, o tenente-coronel (5044911 1)
Carlos Alberto Marques Abreu, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Direcção da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, no quadro, o tenente-coronel (50434211) Henrique António Costa de Sousa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
1 de Abril de 1990.
(Por portaria de 20 de Juiho de 1990.)

Coronel de cavalaria, adido, o tenente-coronel (50434511) Norberto
Carvalho de Lacerda Benigno, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Direcção da Arma de Engenharia

Coronel de engenharia, no quadro, o tenente-coronel (50774311) Napoleão Paulo da Silva, contando a antiguidadc para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Janeiro de 1990.
(Por portaria de 12 de Junho de 199u.)

Coronel de engenharia, no quadro, o tenente-coronel (50774111) José
António de Deus Alves, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Julho
de 1990.
Coronel de engenharia, adido, o tenente-coronel (50775011) João
José da Silva Veiga, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, dcsdc 1 de JuII-io
de 1990.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (16531078)
Vasco Manuel da Cruz Gomes, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (05393078)
Horácio Aguiar dos Santos Manaia, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vcnciineriios do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 1 de Agosto

r]:

1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primciia-sargciita
aluno (14559278) Silvino Nunes Escabelado, contando a aniiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes g-iaduado
(14559278) Silvino Nunes Escabelado, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Direcção da Arma de Transmissões
Capitão de transmissões, no quadro, o tenente (04857078) Mário Rui
Parracho Gomes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, o tenente
(01972578) Alexandre Daniel Domingos Caldas, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Direcção do Serviço do Pessoal
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, o tenente
graduado (00200982) Raul Manuel Leão Baptista, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Major do serviço geral do Exército, supranumerário, o capitão
(50043711) Hilário Reis Carrasco, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
1 de Outubro de 1990.
(Por portaria de 15 de Novembro de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (11203278)
José Carlos Pedrosa Afonso, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (04183274)
Francisco Artur Fraga Carneiro, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (04257778)
José Luís Moreira Ferreira, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
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Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (17869478)
Fernando Tomás Ferreira, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (09033377)
Cândido dos Santos Afonso Fernandes, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (11929978)
Manuel de Jesus Vilhena, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (17557477)
Manuel Eduardo Gomes da Silva, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (12604578)
Lourenço José Rocha, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (00302475)
Vinício Monteiro Marques, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (12049279) António Carlos Martins Alves, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(12049279) António Carlos Martins Alves, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Alferes graduado do serviço geral do Exército o sargento-ajudante
aluno (03263072) Manuel Emílio Mondragão Bartolomeu, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(03263072) Manuel Emílio Mondragão Bartolomeu, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (15269373) António Augusto dos Santos Benigno, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(15269373) António Augusto dos Santos Benigno, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (07448179) Carlos Alberto Eduardo Duarte, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(07448179) Carlos Alberto Eduardo Duarte, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (14381378) Manuel Fernando Pinto Ferrador, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)
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do Exército, no quadro, o alferes graduado
Fernando Pinto Ferrador, contando a antios efeitos, incluindo vencimentos do novo
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (03373079)Domingos Alberto Preto Neto, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(03373079) Domingos Alberto Preto Neto, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (06106878) Carlos Alberto Neves, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(06106878) Carlos Alberto Neves, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo venciinentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (12998378) José Manuel Castro Santos, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(12998378) José Manuel Castro Santos, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do iiovo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
alu~io(15012077) Damélio Deus Veigas, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(15012077) Damélio Deus Veigas, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Direcção do Serviço de Material
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, o tenente
(11881779) José Manuel Lopes Afonso, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Major do serviço de material, manutenção, supranumerário, o capitão
(51332911) José Bernardino de Jesus Abelha, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde 1 dc Abril de 1990.
(Por portaria de 25 de Setembro de 19903

Major do serviço de material, manutenção, supranuinerário, o capitão
(50585711) Luís Cândido Galhardo Baptista, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo venciment~s do novo
posto, desde 1 de Julho de 1990.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1990.)

Direcção do Serviço de Finanças
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente
(19641274) Agostinho João Ferreira Rodrigues, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1990.)
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Direcção do Serviço de Fortificaçóes e Obras do Exército
Coronel de engenharia, supranumerário, o tenente-coronel (50775311)
Augusto Silva Branquinho Ruivo, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
1 de Julho de 1990.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (10414577)
Joaquim José Cardoso Gomes, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Direcçáo do Serviço de Intendência
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
(01829284) António Manuel Henriques Miguel, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Direcção do Serviço de Saúde
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (05550078)
Américo de Jesus Matias Gonçalves, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (06635075)
Alberto Joaquim Parra, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Direcção de Transportes
Alferes graduado do serviço de administração militar o aspirante
a oficial aluno (18176883) Henrique Manuel Martins Verissimo,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)
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Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
graduado (18176883) Henrique Manuel Martins Veríssimo,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Direcção do Serviço de Informática do Exército
Capitão de transmissões, supranumerário, o tenente (73800572) Rui
Manuel Carrilho Garcia Serra Frazão, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente
(19141473) Rafael Manuel Pereira, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1990.)

Chefia do Serviço de Material de Instrução
Alferes do serviço de administração militar, graduado em tenente,
no quadro, o tenente miliciano aluno (10565882) José Carlos
Lopes Henriques, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (16775579) José Manuel Lopes Ferreira, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(16775579) José Manuel Lopes Ferreira, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

14

ORDEM DO EXERCITO N." 1

2P Série

Chefia do Serviço Cartográfico do Exército
Capitão de artilharia, no quadro, o tenente (08436585) Luís Filip::
Pereira Nunes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Capitão de cavalaria, no quadro, o tenente (10933084) Carlos Alberto
Leiria Leal, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presentc
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Capitão do serviço de material, manutenção, supranumerário, o
tenente (03215167) Fernando Frederico, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do iiovo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1990.)

Chcfia do Serviço Geral do Exército
Major do serviço geral do Exército, supranumerário, o capitão
(50033411) Albertino da Silva Calamote, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde 1 de Julho de 1990.
Major do serviço geral do Exército, adido, o capitão (52840611)
António Joaquim Rodrigues, contando a antiguidade para todos
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Julho
de 1990.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Major do serviço geral do Exército, adido, o capitão (50571611)
Marcelino Maria Valério, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Outubro de 1990.
(Por portaria de 15 de Novembro de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exircito o primeiro-sargento
aluno (12671976) Júlio Francisco Cliinita Branco, contantlo
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)
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Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(12671976) Júlio Francisco Chinita Branco, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (04116580) José Carlos de Bastos Aires Gomes, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(04116580) José Carlos de Bastos Aires Gomes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portoria de 1 de Outubro de 1990.)

Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (50995011) Arnaldo José Ribeiro da Cruz, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Janeiro de 1990.
(Por portaria de 12 de Junho de 1990.)

Coronel de artilharia, supranumerário, o tenente-coronel (50448611)
Gustavo do Carmo Marques, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Julho de 1990.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1990.)

Tenente-coronel de cavalaria, no quadro, o major (08960066) António José Guerreiro Júdice, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Julho de 1990.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1990.)

Gnartel-Gcnera1 da R e ~ i 5 oMilitar do Ncrtc

1'' Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (50844011) Leovigildo Augusto Almeida Morais, contando a antiguidade para
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todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (00448664) Fernando José da Costa Lourenço, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
1 de Julho de 1990.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1990.)

'! Coronel de cavalaria, no quadro, o tenente-coronel (50189711) Henr

,/'

rique de Carvalho Morais, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Janeiro de 1990.
(Por portaria de 12 de Junho de 1990.)

Quartel-General da Regiáo Militar do Centro
Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (50996111) Manuel Ferreira da Silva, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Abril
de 1990.
(Por portaria de 20 de Julho de 1990.)

Coronel de infantaria, supranumerário, o tenente-coronel (50464511)
José Agostinho Franqueira de Oliveira Pegado, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde 1 de Julho de 1990.
Coronel de infantaria, adido, o tenente-coronel (50063111) Luís Andrade de Barros, contando a antiguidade paa todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Julho de 1990.
Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (30182611) José
Simões Lourenço, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Julho de 1990.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1990.)

Coronel de artilharia, no quadro, o tenente-coronel (50448711) Fernando de Matos Alves, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Abril
de 1990.
(Por portaria de 20 de Julho de 1990.)
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Tenente de transmissões, manutenção, no quadro, o alferes (07675374)
Joaquim da Silva Fernandes, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do nowo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Quartel-General da Região Militar do Sul
Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (50344111) Joaquim Madeira Mónica da Luz, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
Coronel de infantaria, supranumerário, o tenente-coronel (50182411)
José Leonardo da Silva Carreto Maia, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente chefe de banda de música, no quadro, o alferes (13264078)
Jacinto Coito Abrantes Montezo, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

."

Quartel-General da 1 Brigada Mista Independente
Tenente-coronel do quadro especial de oficiais, no quadro, o major
(03819964) José Carlos Duarte Ferreira, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Quartel-General da Zona Militar dos Açores
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (00395665) Luis
Vicente Martins Me10 Cabral, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Alferes graduado de transmissóes, exploração, o primeiro-sargento
aluno (04287879) Joaquim Fernando Ribeiro Coelho, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de transmissóes,
(04287879) Joaquim
guidade para todos
posto, desde a data

exploração, no quadro, o alferes graduado
Femando Ribeiro Coelho, contando a antios efeitos, incluindo vencimentos do novo
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (18071474)
Levelino José Paes, contando a antiguidade para todos os feitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (03723775)
Rogério Correia dos Reis, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército, o primeiro-sargento
aluno (00135676) Domingos da Cruz Malheiro, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(00135676) Domingos da Cruz Malheiro, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a pata da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente chefe de banda de música, no quadro, o alferes (12271568)
João António Batista Caeiro, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)
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Quartel-General da Zona Militar da Madeira
Tenente-coronel do quadro especial de oficiais, no quadro, o major
(09677765) Rui João Brazão Jardim, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Comaiido-Chefe das Forças Armadas da Madeira
Coronel de cavalaria, supranumerário, o tenente-coronel (50433411)
José Guilherme Paixão Ferreira Durão, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde 1 de Julho de 1990.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1990.)

Escola Prática de Infantaria
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (09712565) Luís
Chambel Felicio, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Janeiro de 1990.
(Por portaria de 10 de Julho de 1990.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (71053460) José
António Meireles Santos, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Abril
de 1990.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1990.)

Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (00056384) Ludovico
Jara Franco, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (04630882) Paulo Jorge
Marques de Carvalho e Me10 Grade, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (06211979) Carlos Alberto Abecassis Vargas Capa de Brito, contando a antiguidade
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para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (15379777)Orlando Jorge
Pereira Milharadas, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (09147683)Rui José Martins Pimenta, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (01956583) Fernando
Jorge da Silva Correia, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (08334083) Armando
Marques Mateus Pereira, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenentc (15254081) João Pedro
Fernandes de Sousa Barros Duarte, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (01363084) Jorge Manuel Barreiro Saramago, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o tenente graduado (03878381)
Jorge Luis Leão da Costa Campos, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (13065884) João Carlos
Rodrigues Mendes da Silva Caldeira, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
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Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (11794785) Francisco
José Ferreira Duarte, contando a antiguidade para todos OS
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (05957786) Francisco
Manuel dos Ramos Nunes, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (07496887) Francisco
José dos Santos Martins, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (12419387) Sérgio Augusto Valente Marques, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (05521487) Sebastião Joaquim Rebouta Macedo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o tenente graduado (05633683)
Manuel António Rodrigues Galhanas, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (13384988)
Luís Miguel Correia Cardoso, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (13384988)
Luís Miguel Correia Cardoso, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (04257987)
João Alberto Gonçalves Domingos, contando a antiguidade para
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todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (04257987) João
Alberto Gonçalves Domingos, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (19600688)
Paulo Jorge Oliveira Domingos, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (19600688)
Paulo Jorge Oliveira Domingos, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (17342785)
Mário Manuel Gonçalves Faustino, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (17342785)
Mário Manuel Gonçalves Faustino, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (03571487)
Luís Miguel Rogado Pereira Salvador Pinheiro, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (03571487)
Luís Miguel Rogado Pereira Salvador Pinheiro, contando a anti-
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guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (16838886)
José António Travanca Lopes, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (16838886)
José António Travanca Lopes, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (02304888)
José Carlos Lourenço Martins, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (02304888)
José Carlos Lourenço Martins, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (01368888)
Rui Miguel Costa Peixoto, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (01368888)
Rui Miguel Costa Peixoto, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (07628788)
Paulo Jorge Franco Marques Saraiva, contando a antiguidade
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para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (07628788)
Paulo Jorge Franco Marques Saraiva, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes de infantaria, graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano (07221881) Rui Manuel Mendes Dias, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
<

Alferes de infantaria, graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano aluno (06402081) António Manuel Gomes da Silva,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
(11955586) Carlos Mário Veríssimo Esteves, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Major do serviço geral do Exército, supranumerário, o capitão
(51043211) Manuel da Costa Gaspar, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde 1 de Outubro de 1990.
(Por portaria de 15 de Novembro de 1990.)

Regimento de Infantaria n.O 1
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (71248065) Fernando Abel de Azambuja Vidigal, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos dos novo posto, desde
1 de Janeiro de 1990.
(Por portaria de 10 de Julho de 1990.)
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Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (07398786) Nuno Manuel Romana Pires Barão, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano aluno (16795683) Davide Teixeira Correia, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente
(51340911) José Augusto Quinta do Rosário, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1990.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (01515881) Osvaldo Manuel Serrão Ferreira, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por poriaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(01515881) Osvaldo Manuel Serrão Ferreira, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (07174788) Paulo Alexandre Braga Gordo, contando a antiguidade para todos os
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efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (12798784) Jorge Manuel dos Santos Vieira Martins, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (05794386)
Paulo Aníbal Dias Gomes Flamb6, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (05794386)
Paulo Aníbal Dias Gomes Flambó, contando antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Beja
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (05916581) Manuel Joaquim Vieira Esperança, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (01045683) José Ant6nio Azevedo Grosso, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (06935985) Paulo Alexandre Parreira Bilro, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (17199386) Paulo Jorge
Varela Curro, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
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Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (01372287) Nuno Manuel
Mendes Farinha, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (03921489)
Pedro Fernandes Guerra, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (03921489)
Pedro Fernandes Guerra, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (09492576) José Augusto
Rodrigues Alves, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (10884983) Nuno Domingos Marques Cardoso, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (19796084) Nuno Miguel
Pires Antunes Rapoula Justino, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Tenente do serviço de material, manutenção, no quadro, o alferes
(03679776) Augusto Miguel da Silva, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)
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Regimento de Infantaria de Chaves
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (16770875)Américo Luís
Brigas Paulino, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (04734483) Fernando António Melo Gomes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (16583686) Paulo José de
Sousa TeIes Serra Pedro, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (07334485) Alvaro Manuel Correia Lopes Rocha, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (05772286)Manuel Paulo
da Costa Santos, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (09926178)
Pedro Manuel Fragueiro, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (50995911) Hilário Manuel Pólvora Peixeiro, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Abril de 1990.
(Por portaria de 20 de Jdho de 1990.)

Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (05303583) Jorge Manuel
Sequeira Iglésias, contando a antiguidade para todos os efeitos,
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incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o tenente graduado (15582483)
Carlos Alberto Rodrigues Dores, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (07448385) Joaquim José
Rodrigues Bucho, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (09769587)
Luis António Godinho Rato, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (09769587)
Luis António Godinho Rato, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente do serviço de material, manutenção, no quadro, o alferes
(16309677) José Alberto Martins Ribeiro, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Regimento de Infantaria de Faro
Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (50182511) Rui
Manuel Gomes de Mendonça, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (06907079) Carlos Avelino Viegas da Paz Moreno, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
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Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (15102684) Diamantino
Cardoso Ferreira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Faro
(Destacamento de Tavira)
Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (50182011) Raul
Afonso Reis, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (00033883) António Madureira dos Santos, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (00771586) Hilário Dionísio Peixeiro, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (12273785) Eduardo Dias
Duarte Fernandes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (13014787)
Jorge Manuel Gens Rovisco Varela Cardoso, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (13014787)
Jorge Manuel Gens Rovisco Varela Cardoso, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (12270286)
Vítor Manuel do Sacramento Figueira, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (12270286)
Vítor Manuel do Sacramento Figueira, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (03761087)
Fernando Duarte Bernardo de Pêra Macias, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (03761087)
Fernando Duarte Bernardo de Pêra Macias, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Coronel de infantaria, supranumertírio, o tenente-coronel (50182211)
António Jaime Vieira Montez, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (09486565) João
Madalena Lucas, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Abril de 1990.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1990.)

Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (07812983) António Mário Bonito Afonso Vargas, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
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Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (15412984) Francisco José
Courelas de Oliveira Figueiredo, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (09091485) Paulo Jorge da
Ponte Figueiredo, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (03356490)
Fernando José Lima Alves, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (03356490)
Fernando José Lima Alves, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (12460687)
Pedro Eduardo da Cruz Silva Andrade Madeira, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (12460687)
Pedro Eduardo da Cruz Silva Andrade Madeira, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria do Porto
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (11719782) António Alberto dos Santos Araújo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (09615186) Cesário Filipe
Barros da Rocha, contando a antiguidade para todos os efeitos,
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incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, tenente graduado (05797282) Fernando Jorge Semedo da Costa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (05382888)
António Manuel Antunes Baptista, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (05382888)
António Manuel Antunes Baptista, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (08559187)
José Dias Lages, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (08559187)
José Dias Lages, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (12232788)
Luís Manuel Ricardo dos Santos, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (12232788)
Luís Manuel Ricardo dos Santos, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (11082087)
Jorge Manuel Dias Sequeira, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (11082087)
Jorge Manuel Dias Sequeira, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (13440177)
Armando José Ribeiro da Costa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (16910285) Luís Miguel
Pinheiro da Silva Raposo de Medeiros, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (03040885) Armando José
Furtado de Amaral, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (18799778) Dinis Serôdio Lopes Costa, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(18799778) Dinis Serôdio Lopes Costa, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Regimento de Infantaria de Tomar
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (02748085) Nuno Correia
Neves, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (03594976) Luis Calhau
Ferreira Figueiredo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (14185187) João Carlos
Ferreira Gouveia, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (02033185) Manuel Joaquim Moreno Ratão, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (14194888)
António José Machado Marracho, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (14194888)
António José Machado Marracho, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (10344986)
Fernando Artur Ferreira Teixeira, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)
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Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (10344986)
Fernando Artur Ferreira Teixeira, contando a antiguidade para
t6dos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente do serviço geral do ExBrcito, no quadro, o alferes (10680777)
Fernando José Nogueira Catalão, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (03469064) Rodrigo da Nóbrega Pinto Pizarro, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
1 de Janeiro de 1990.
(Por portaria de 10 de Julho de 1990.)

Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (07969379) Arnaldo Manuel de Almeida da Silva Costeira, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (17687085) Rui Alexandre de Almeida Esteves, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (09185485) Augusto
Cerdeira, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
Alferes graduado de infantaria o aspjrante a oficial aluno (14752087)
Lúcio Manuel Soeiro Marinho de Campos, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data .da presente portaria.

i

(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduaao (14752087)
Lúcio -Manuel Soeiro Marinho, de Campos, contando a antigui-
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dade para todos os efeitos, incluindo vencimentos-do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (00373087)
Femando José Teixeira Rocha, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (00373087)
Fernando José Teixeira ~ o c h a ,contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (00624685) Nuno Alvaro
Pereira Bastos Rocha, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (16370385) João Carlos
Carvalho e Cunha Godinho, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
- da .presente portaria.
Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (09858486)
Luís Manuel Silva Fernandes, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (09858486)
Luís Manuel Silva Fernandes, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data d a presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (08060786)
José Luís Sousa Pereira, contando a antiguidade para todos os
r
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efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (08060786)
José Luís Sousa Pereira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente
(51154811) Manuel Dias Duarte, contando a antiguidade para
todos os feitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (07655982) Albertino Carvalho Figueiredo, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(07655982) Albertino Carvalho Figueiredo, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Escola PrBtica de Artilharia
Coronel de artilharia, no quadro, o tenente-coronel (50448411) Fernando Nunes Canha da Silva, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Janeiro de 1990.
('Por portaria de 12 de Junho de 1990.)

Tenente-coronel de artilharia, no quadro, o major (07287466) José
Henrique Duarte Mendes, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 10 de Julho de 1990.)
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Capitão de artilharia, no quadro, o tenente (13388182) Armindo Gaspar da Piedade, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Capitáo de artilharia, no quadro, o tenente (19921679) José Manuel
Correia Rodrigues, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Capitão de artilharia, no quadro, o tenente (08692982) José Domingos Sardinha Dias, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (16932187) Paulo Manuel
da Silva Marques, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (13673983) Fernando José
de Jesus Eduardo Parreira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (19123887) César Luís
Henriques dos Reis, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (03953485) Carlos Alberto
Tavares Frias, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (05539186) António Jaime
Gago Afonso, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (19881486) Vítor Hugo
Dias de Alrneida, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
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Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (05238285)Manuel Romão
Excelente António, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (11903386)
Manuel Joaquim Ramalhinho Baltazar, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (11903386)
Manuel Joaquim Ramalhinho Baltazar, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (11205186)
Carlos Manuel da Silva Caravela, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portada de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (11205186)
Carlos Manuel da Silva Caravela, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (02139186)
João Manuel Serra David, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (02139186)
João Manuel Serra David, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (19796487)
António José Ruivo Grilo, contando a antiguidade para todos os
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efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (19796487)
M n i o José Ruivo Grilo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (08954186)
Victor Manuel Morgado Fonseca Afonso Jorge, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (08954186)
Victor Manuel Morgado Fonseca Afonso Jorge, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (00189785)
Joaquim Luís Correia Lopes, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (00189785)
Joaquim Luis Correia Lopes, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (02000786)
José Alberto Dias Martins, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (02000786) José
Alberto Dias Martins, contando a antiguidade para todos os
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efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (03452087)
Hélder António da Silva Perdigão, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (03452087)
Hélder António da Silva Perdigão, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
(05013985) Rui Miguel Azevedo Grosso, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário o tenente
(07984774)Gualdim Cordeiro, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1990.)

Regimento de Artilharia Antiaérea nP 1
Capitão de artilharia, no quadro, o tenente (06597181)Oslavo Manuel
Galvão de Oliveira Esteves, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Capitão de artilharia, no quadro, o tenente (06097578)João Miguel de
Jesus Marquito, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (13502183)
Isidoro Nunes Ferreira, contando a antiguidade para todos os
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efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (13502183) Isidor0 Nunes Ferreira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (13960289)
Rui Jorge Lopes de Frias Torres, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (13960285)
Rui Jorge Lopes de Frias Torres, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
Alferes de artilharia, no quadro, o alferes miliciano aluno (12291384)
Horácio José de Sousa Lopes, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Regimento de Artilharia de Costa
Capitão de artilharia, no quadro, o tenente (04563479) Augusto José
do Carmo Gonçalves, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Capitão de artilharia, no quadro, o tenente (00755184) João Francisco
Aguas Bigodinho, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (04473786) António Manuel
Nunes Cavaca, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
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Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (04626886) João Alberto
Cabecinha Quaresma Furtado de Almeida, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (05773288)
Francisco José Lopes Palma Gomes, coptando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (05773288)
Francisco José Lopes Palma Gomes, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de artilharia o aspirante ri oficial aluno (12262686)
António Alberto Crispim Paradelo, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (12282686)
António Alberto Crispim Paradelo, contando a antiguidadc para
todos os cfeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente- portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (11514688)
Nuno Miguel Saraiva Sampaio, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (1151468s)
Nuno Miguel Saraiva Sampaio, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
('Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Capitão de artilharia, no quadro, o tenente (07694178) Jorge Gomes
da Costa Saraiva, contando a antiguidade para todos os efeitos,
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incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (01234286)
Paulo Jorge Henriques de Sousa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por por:nria de 1 dc Setembro dc 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (01234286)
Paulo Jorge Henriques de Sousa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Alferes de artliharia, no quadro, o alferes miliciano aluno b6833784)
Artur Manuel Mendes Figueiredo, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desdc a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (10016078)
Luís Gaspar dc Carvalho Alves, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Coronel de artilharia, no quadro, o tenente-coronel (51464611) AntóJosé Ribeiro Mendes Núncio, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Abril de 1990.
(Por portaria de 20 de Julho de 1990.)

Tenente-coronel de artilharia, no quadro, o major (00025964) António
~ a n u dde Jesus Rosado da Luz, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1
de Janeiro de 1990.
(Por portaria de 10 de Julho de 1990.)

Capitão de artilharia, no quadro, o tenente (13081985) Henrique
José Pereira dos Santos, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
. presenfe portaria.
'
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Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (11877881)
Victor Manuel Simões de Oliveira, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.

-

(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (11877881)
Victor Manuel Simões de Oliveira, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (10517187
Paulo Alexandre de São Pedro Gaspar da Rosa, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (10517187)
Paulo Alexandre de São Pedro Gaspar da Rosa, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (19715986)
António José Belchior Serrano, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (19715986)
António José Belchior Serrano, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
de presénte portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Regimento de Artiiaria da Serra do Piar
Coronel de artilharia, supranumerário, o tenente-coronel (50041211)
Orlando dos Santos Dias, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.

P ,

(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Capitão de artilharia, no quadro, o tenente (06477483) Carlos de
Oliveira Andrade, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (01001885) Rui Manuel
Costa Ribeiro, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (05581385)António Pedro
Matias Ricardo Romão, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (08390486) Nuno Miguel
Mendonça Romão de Vasconcelos Cabanas, contando a antiguipara todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (03341786)
Casimiro Paulo Marques Araújo, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (03341786)
Casimiro Paulo Marques Araújo, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (05047687)
Mário Rui Pinto da Silva, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (05047687)
Mário Rui Pinto da Silva, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Tenente-coronel de artilharia, no quadro, o major (08620066) Antero
José Martins Barreiros, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Julho
de 1990.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1990.)

Capitão de artilharia, no quadro, o tenente (15170782) Joaquim Pedro
Ribeiro Delgado Ferrão, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (10836685) José Manuel
Vinhas Nunes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (05245686) Francisco Afonso
Mexia Favita Setoca, contando ti antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (00562083)
António Orlando Leal Correis, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (00562083)
António Orlando Leal Correia, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (04000975)
Arménio Coelho da Silva, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
8

.
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(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)
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Capitão de artilharia, no quadro, o tenente (08408285) Fernando
Manuel Freire Serras, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo veilcimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (17268485) Pedro Nuno
da Costa Salgado, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluiiido vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
TeneIite de artilharia, no quadro, o alferes (06234885) José Carlos
dos Santos Leal Teixeira, coiltandc a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (19327287)
António Pedro Negrão de Sousa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (19327287)
António Pedro Negráo de Sousa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencin~entosdo novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente do serviço de material, manutenqão, no quadro, o alferes
(10191678) Manuel João Gonçalves Alho, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencime~itos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Coronel de artilharia, no quadro, o tenente-coronel (50448311) João
Baptista Rodrigues Videira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Janeiro
de 1990.
(Por portaria de 12 de Junho de 1990.)
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Capitáo de artilharia, no quadro, o tenente (04542478) João António
Miranda da Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do ilovo posto, desde a data da presente
portaria.
Capitáo de artilharia, no quadro, o tenente (06885078) Francisco José
Bilé Fangueiro, contando a atniguidade para todos os efeitos,
incluindo vencin~entosdo novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (08331380) Luís Manuel
Ricardo Monsanto, contando a antiguidade para todos os efcitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (15362585) José Manuel
Sena Balsinhas, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (09289287)
Luís Manuel Oliveira de Almeida, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (09289287)
Luís Manuel Oliveira de Almeida, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (18099686)
Fortunato Manuel Figueiredo Mariano Alves, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (16099686)
Fortunato Manuel Figueiredo Mariano Alves, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (09177683)
Manuel Maria Barreto Rosa, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (09177683)
Manuel Maria Barreto Rosa, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (07436478)
Idelberto Eleutério, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Escola Pratica de Cavalaria
Tenente-coronel de cavalaria, no quadro, o major (07205166) António
Raul da Purificação Morgado, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Abril de 1990.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1990.)

Capitão de cavalaria, no quadro, o tenente (12601578) José Carlos
Cordeiro Augusto, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Capitão de cavalaria, no quadro, o tenente (04422384) Carlos Manuel
de Matos Alves, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de cavalaria, no quadro, o alferes (01466885) Francisco António Amado Rodrigues, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de cavalaria, no quadro, o alferes (01266186) António Manuel de Almeida Domingues Varregoso, contando a antiguidade
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para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Tenente de cavalaria, no quadro, o alferes (1 1407084) Paulo Manuel
Rebelo Candoso, contando a antiguidade para todos os efcitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Alferes graduado de cavalaria o aspirante a oficial aluno (06995487)
Jorge Manuel Guerreiro Gonçalves Pedro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de cavalaria, no quadro, o alferes graduado (06995487)
Jorge Manuel Guerreiro Gonçalves Pedro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de cavalaria o aspirante a oficial aluno (05908888)
Paulo Jorge Lopes da Silva, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de cavalaria, no quadro, o alferes graduado (05908888)
Paulo Jorge Lopes da Silva, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Capitão do serviço de administração militar, no quadro, o tenente
(04236476) António Aurélio da Silva Ferreira, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (03765678)
Alfredo Joaquim Esteves Carmona, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)
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Regimento de Cavalaria de Braga
oronel de cavalaria, supranumerário, o tenente-coronel (51025511)
Valdemar Couto Lopes Nóvoa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
1 de Julho de 1990.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1990.)

Tenente de cavalaria, no quadro, o alferes (07177087) Paulo Jorge
Ferreira Gomes Pinto de Sousa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
Tenente de cavalaria, no quadro, o alferes (05535184) Luís Manuel
Guerreiro Ferreira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Alferes graduado de cavalaria o aspirante a oficial aluno (03991286)
Manuel Francisco Pereira da Lapa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de cavalaria, no quadro, o alferes graduado (03991286)
Manuel Francisco Pereira da Lapa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (16866078)
Manuel José Pinto da Costa, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.i

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Coronel de cavalaria, no quadro o tenente-coronel (50434111) José
Maria de Campos Mendes Sentieiro, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
1 de Janeiro de 1990.
[Por portaria de 12 de Junho de 1990.)
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Capitão de cavalaria, no quadro, o tenente (19493878) Rui Eduardo
Azenha Sampaio de Oliveira, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Tenente de cavalaria, no quadro, o alferes (10978985) Paulo de
Jesus Pereira Zagalo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Alferes graduado de cavalaria o aspirante a oficial aluno (04864935)
Joaquim Alberto Lameiras Batuca, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de cavalaria, no quadro, o alferes graduado (04864985) Joaquim Alberto Lameiras Batuca, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de cavalaria o aspirante a oficial aluno (02052885)
José David Angelino da Graça Talambas, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de cavalaria, no quadro, o alferes graduado (02052885) José
David Angelino da Graça Talambas, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (09959877)
Nuno Joaquim Leal Mourato Ferreira, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)
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Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Alferes graduado de cavalaria o aspirante a oficial aluno (14612485)
Rui Miguel Laboreiro Risques da Costa Ferreira, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de cavalaria, no quadro, o alferes graduado (14612485) Rui
Miguel Laboreiro Risques da Costa Ferreira, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de cavalaria o aspirante a oficial aluno (00598788)
Paulo Alexandre Simões Marques, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de cavalaria, no quadro, o alferes graduado (00598788) Paulo
Alexandre Simões Marques, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente do serviço de material, manutenção, no quadro, o alferes
(13523276) Augusto Ferreira Moutinho, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Capitão de cavalaria, no quadro, o tenente (17473882) António
Maria Vilaça Delgado dos Anjos Galego, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Tenente de cavalaria, no quadro, o alferes (01585486) Henrique
José Cabrita Gonçalves Mateus, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
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Tenente de cavalaria, no quadro, o alferes (12398586)Miguel Serráo
Sirgado Arnaut Pombeiro, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de cavalaria, no quadro, o alferes (02007586) Rui Manuel
Sequeira de Seiça, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Alferes graduado de cavalaria o aspirante a oficial aluno (15720485)
José Manuel Carreiro Crespo, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de cavalaria, no quadro, o alferes graduado (15720485) José
Manuel Carreiro Crespo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de I de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de cavalaria o aspirante a oficial aluno (11703886)
Paulo Jorge Guedes Freire, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de cavalaria, no quadro, o alferes graduado (11703686) Paulo
Jorge Guedes Freire, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de cavalaria o aspirante a oficial aluno (03906586)
Abel de Jesus Sequeira Matroca, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de cavalaria, no quadro, o alferes graduado (03906586) Abel
de Jesus Sequeira Matroca, contando a antiguidade para todos os
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efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente
(09161972) José Abilio Torrão Vaz, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1990.)

Esquadrão de Lanceiros da Região Militar do Centro
Capitão de cavalaria, no quadro, o tenente (13609279) António José
Gonçalves Bastos, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do liovo posto, desde a data da presrnte
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Esquadrão de Lanceiros da Zona Militar dos Açores
Capitáo de cavalaria, no quadro, o tenente (12837285) José Manuel
Saraiva Augusto, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Esquadrão de Lanceiros da Zona Militar da Madeira
Capitão de cavalaria, no quadro, o tenente (07408482) Victor Manuel Meireles dos Santos, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Escola Prática de Engenharia
Tenente-coronel de engenharia, no quadro, o major (09326564) António Duarte Mendes Correia, contando a antiguidade para todos os
efeitos. incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Julho
de 1990.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1990.)
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Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente
(46292360) João António Alves Pedreiro, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1990.)

Alferes graduado do serviço de administração militar o aspirante
a oficial aluno (07238687) Jorge Vítor Simões, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
graduado (07238687) Jorge Vítor Simões, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Regimento de Engenharia nP 1
Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (10927279) Manuel dos Santos Lopes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(10927279) Manuel dos Santos Lopes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (18649479) António José Fernandes Gonçalves, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(18649479) António José Fernandes Gonçalves, contando a
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antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Escola Prática de Transmissões
Major de transmissões, manutenção, supranumerário, o capitão
(51545711) António Luvier Valente da Fonseca, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde 1 de Julho de 1990.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Capitão de transmissões, no quadro, o tenente (08177084) Jose Car10s Carvalho da Cunha Silva, contando a antguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Capitão de transmissões, no quadro, o tenente (15792983) Francisco
José Carneiro Bento Soares, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Capitão de transmissões, no quadro, o tenente (10941478) Joaquim
Casimiro Serôdio Ferreira, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Tenente de transmissões, exploração, no quadro, o alferes (00576178)
Agostinho de Aguiar Pinto Janeiro, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Tenente de transmissões, exploração, no quadro, o alferes (06542378)
Fernando Augusto Oliveira das Neves, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Alferes graduado de transmissões, exploração, o primeiro-sargento
aluno (07931178) Manuel José da Cunha Freitas, contando a
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antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de transmissões, exploração, no quadro, o alferes graduado
(07931178) Manuel José da Cunha Freitas, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de transmissões, exploração, o primeiro-sargento
aluno (19306679) António Manuel Vaz Machado, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de transmissões, exploração, no quadro, o alferes graduado
(19306679) António Manuel Vaz Machado, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de transmissões, manutenção, o primeiro-sargento
aluno (08178479)Joaquim de Sousa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de transmissões, manutenção, no quadro, o alferes graduado
(08178479) Joaquim de Sousa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de transmissões, o aspirante a oficial aluno
(08535387) Jorge António de Pinho Tavares, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro dc 1990.)

Alferes de transmissões, no quadro, o alferes graduado (08535387)
Jorge António de Pinho Tavares, contando a antiguidade para
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todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Alferes de transmissões graduado em tenente, no quadro, o tenente
graduado aluno (03802084) Alberto Sérgio Paiva de Sousa, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Capitão do serviço geral do Exército, adido, o tenente (01065563)
António José Gomes Henriques, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (16661077)
Arlindo Pereira dos Santos, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosio de 1990.)

Regimento de Transmissões
Capitão de transmissões, no quadro, o tenente (16727183) Carlos
Manuel Mira Martins, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Tenente de transmissões, manutenção, no quadro, o alferes (18481377)
João Pereira Martins, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de transmissões, manutenção, no quadro, o alferes (1097 1178)
Luís Manuel Ferrarias Correia, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Alferes graduado de transmissões, exploração, o primeiro-sargento
aluno (00718579) Fernando Augusto Pimentel Lobáo, contando
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a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de transmissões, exploração, no quadro, o alferes graduado
(00718579) Fernando Augusto Pimentel Lobão, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de transmissões, manutenção, o primeiro-sargento
aluno (07530379) António José das Neves, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de transmissões, manutenção, no quadro, o alferes graduado
(07530379) António José das Neves, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (12320779) Manuel António Catarino Rato, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(12320779) Manuel António Catarino Rato, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de transmissões, exploração, o primeiro-sargento
aluno (09416879) José António Borges Rocha, coiltando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de transmissões, exploração, no quadro, o alferes graduado
(09416879) José António Borges Rocha, contando a antiguidade
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para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Batalhão dc Informaçáo e Reconhecimento das Transmissões
Tenente-coronel de artilharia, no quadro, o major (00167165) João
Ant6nio Heitor Alves, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Julho
de 1990.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (03347477)
João Manuel Matoso de Almeida, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o sargento-ajudante
aluno (00760984) Lúcio Ferreira Craveiro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(00760984) Lúcio Ferreira Craveiro, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Escola Prática do Serviço Veterinário Militar
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (07616277)
Serafim Marques Ribeiro, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)
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Batalhão do Serviço de Saúde
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (07784276)
Fernando Augusto Dias, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Escola Prática de Administração Militar
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, o tenente
(10139783) António Vicente Timóteo Rodrigues, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, o tenente
(08394684) Rui Alexandre de Castro Jorge Ramalhete, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, o tenente
graduado (16678180) Victor Carreiros Pedroso, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos c10
novo posto, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
(05572985) José Carlos Aives Rodrigues, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
(14562980) Manuel Gonçalves da Silva, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
(05581685) Carlos Manuel Barbas Fernandes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
(19372885) Victor Manuel AIves Carneiro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
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Alferes graduado do serviço de administração militar
a oficial aluno (19205786) José Alberto Alves
Magalhães, contando a antiguidade para todos
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
portaria.
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(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
graduado (19205786) José Alberto Alves Ribeiro de Magalhães,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de administração militar, graduado em tenente,
no quadro, o tenente miliciano aluno (01416982) Luís Nelson
Me10 de Campos, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Alferes do serviço de administração militar, graduado em tenente,
no quadro, o tenente miliciano aluno (00453481) Rui Manuel
Albuquerque Tavares Salvado, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (01269377)
Carlos Manuel Rodrigues Vaz, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (01839874)
José Ribeiro da Silva, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Batalhão de Administração Militar
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, o tenente
(08129277) Luís António Lopes Cardoso, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
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Capitão do serviço de administração militar, no quadro, o tenente
(15166579) António Jorge de Sousa Machado, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
(17245485) Carlos Manuel Rebelo Ribeiro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
(10975681) Jorge Martins da Silva, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
(10473185) Armando José Reis Soares Ferreira, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
Alferes graduado do serviço de administração militar o aspirante
a oficial aluno (00834386) Adriano Júlio Brites Dias, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
graduado (00834386) Adriano Júlio Brites Dias, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Escola Prática do Serviço de Material
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
(15478784) Paulo Jorge Ramos Cecilia Farrajota Ralheta, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Major do serviço de material, manutenção, supranumerário, o capitão
(50837111) António Augusto Coelho Nunes, contando a anti-
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guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde 1 de Abril de 1990.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1990.)

Major do serviço de material, manutenção, supranumerário, o capitão
(5 1118111) João Luís Filipe Chaveiro Brunheira, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde 1 de Julho de 1990.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1990.)

Capitão do serviço de material, material, no quadro, o tenente
(06571080) António José Rodrigues Bastos, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço de material, material, no quadro, o tenente
(14312080) João António Fonseca Salvado Alves, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Tenente do serviço de material, manutenção, no quadro, o alferes
(03094377) Carlos Marques Janela, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente do serviço de material, manutenção, no quadro, o alferes
(07688778) Joaquim Manuel de Oliveira Fulgêncio, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de material, manutenção, no quadro, o alferes
(19244477) Carlos Alberto da Silva Cruz, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Alferes graduado do serviço de material, manutenção, o primeiro-sargento aluno (14178677) Luís Fernando Nunes Pinto, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)
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Alferes do serviço de material, manutenção, no quadro, o alferes
graduado (14178677) Luís Fernando Nunes Pinto, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (02114874)
Natalino Fernandes Teixeira, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Batalhão do Serviço de Material
Capitão do serviço de material, manutenção, supranumerário, o
tenente (07811864) António de Sousa Figueiredo, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1990.)

Tenente do serviço de material, manuteiição, no quadro, o alferes
(07501077) Manuel Ribeiro Martins, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de material, manutençZo, no quadro, o alferes
(14290578) José do Nascimento Moura, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Alferes graduado do serviço de material, manutenção, o primeiro-sargento aluno (03787479) António Manuel Oliveira Gomes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço de material, manutenção, no quadro, o alferes
graduado (03787479) António Manuel Oliveira Gomes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Alferes graduado do serviço de material, manutenção, o primeiro-sargento aluno (00788479) João de Sousa Martins, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço de material, manutenção, no quadro, o alferes
graduado (00788479) João de Sousa Martins, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do nov9
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado do serviço de material, manutenção, o primeiro-sargento aluno (10903577) Delmar Fernandes Rio, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço de material, manutenção, no quadro, o alferes
graduado (10903577) Delmar Fernandes Rio, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Escola Prática do Serviço de Transportes
Coronel de artilharia, no quadro, o tenente-coronel (46000957) João
Francisco Lérias Salgado, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Abril
de 1990.
(Por portaria de 20 de Julho de 1990.)

Coronel de artilharia, supranumerário, o tenente-coronel (51464711)
Carlos Alberto Simões Manique, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (06739386)
Hélder Machado Guerreiro, contando a antiguidade para
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todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (06739386)
Hélder Machado Guerreiro, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Batalhão do Servico de Transpories
Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (50996011) Fernando Pereira Vicente, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Julho de 1990.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1990.)

Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (17131684) Artur José
Lima Castanha, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (19523474)
Antero Augusto Domingos Costa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Centro de Instruçiío de Conduçáo Auto n." 1
Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (38389262)
Cipriano de Sousa Fernandes Alves, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente do serviço de material, manutenção, no quadro, o alferes
(12027878) Fernando Augusto Gomes Pinto, contando a anti-
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guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Batalhão do Serviço Geral do Exército
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (09065878)
Diogo de Assunção Rodrigues dos Santos, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (01613878)
António Monteiro dos Santos, contando a antiguidade para
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (10708377)
António Manuel Martins, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (05544678) Manuel Pereira Filipe, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(05544678) Manuel Pereira Filipe, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (09580374) Alvaro da Silva Azenha, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(09580374) Alvaro da Silva Azenha, contando a antiguidade
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para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Regimento de Comandos
Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (50995511)
Luciano António de Jesus Garcia Lopes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde 1 de Janeiro de 1990.
(Por portaria de 12 de Junho de 1990.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (05287965) Joáo
José Mealha de Mendonça Ventosa, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde 1 de Julho de 1990.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1990.)

Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (05481584) Raul de
Alrneida Correia Monteiro, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (01774582) José Manuel
Duarte da Costa, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (16600984) Joaquim
Alberto Alves Santana, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (17630585) Joáo Carlos
Carvalho da Paixão, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, tenente graduado (07323682)
José Manuel Ferreira Afonso, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
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Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (06672988)
Rui Alexandre Ramos Silva, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (06672988) Rui
Alexandre Ramos Silva, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (05962787)
Eduardo Manuel Vieira Pombo, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (05962787)
Eduardo Manuel Vieira Pombo, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (00355588)
Emanuel Jorge de Almeida Luís, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (00355588)
Emanuel Jorge de Almeida Luís, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (13247083)
Paulo Júlio Lopes Pipa de Amorim, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)
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Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (13247083)
Paulo Júlio Lopes Pipa de Amorim, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (15284074)
Carlos Hernâni da Silva Simão de Melo, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (02415578)
João Domingos Gomes Cid, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (00960079) Agostinho Carvalho Teixeira Monteiro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(00960079) Agostinho Carvalho Teixeira Monteiro, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

1

." Brigada Mista Independente

Comsndo e Companhia de Coinondo e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente-coronel de artilharia, no quadro, o major (05277565) Victor
Manuel Freire de Bastos e Silva, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
1 de Julho de 1990.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1990.)
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1O. Brigada Mista Independente

Batalhão de Apoio e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Capitão do servtço de administração militar, no quadro, o tenente
(08792277) Hamilton Leonel Lucas Ramalho, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Alferes graduado do serviço de administração militar o aspirante
a oficial aluno (13599085) Paulo António das Neves Inocêncio, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
graduado (13599085) Paulo António das Neves Inocêncio, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Major do serviço de material, manutenção, supranumerário, o capitão (50135511) Euclides Inocêncio da Silva Reis, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde 1 de Abril de 1990.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1990.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente
(07932066) Manuel Domingos Gomes Pereira, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1990.)

1." Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (50994811) António Me10 de Carvalho, contando a antiguidade para todos os
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efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Janeiro de 1990.
p o r portaria de 12 de Junho de 1990.)

."

1 Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (00371884) Paulo Emanuel Maia Pereira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (12313984) Norberto
António Coelho Carrasqueira, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (09156086) Lino Lourenço Gonçalves, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (12274484) António
Jorge Pinho de Oliveira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (07355286) António Paulo
Lopes Romeiro, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (04030986) João Alberto
Nunes Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (09275387)
Gonçalo José Santos de Azevedo, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)
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Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (09275387)
Gonçalo José Santos de Azevedo, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (08211788)
João Paulo Ribeiro Junqueira, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alfres de infantaria, no quadro, o alferes graduado (08211788) João
Paulo Ribeiro Junqueira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (12183486)
Pedro Alexandre de Almeida Faria Ribeiro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (12183486)Pedro
Alexandre de Almeida Faria Ribeiro, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluiio (15087085)
Rui Manuel de Alcobia Teixeira, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (15087085) Rui
Manuel de Alcobia Teixeira, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

'
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Tenente-coronel do quadro especial de oficiais, supranumerário, o
major (38312261) José Augusto Nogueira Ribeiro, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde 1 de Janeiro de 1990.
(Por portaria de 10 de Julho de 1990.)

1.a Brigada Mista Indepeildente

Grupo de Artilharia de Campanha
(Regimento de Artikaria de Leiria)
Tenente-coronel de artilharia, supranumerário, o major (52153611)
Manuel Joaquim Faria Barbosa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
1 de Abril de 1990.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1990.)

Capitão de artilharia, no quadro, o tenente (00849080) Jaime Alexandre Daniel de Almeida, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (17337287) Luís Filipe
Marinho Pereira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (13240087) José Firmino
Soares de Aquino, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (04149087)
Fernando Joaquim da Luz Costa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (04149087) Fernando Joaquim da Luz Costa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (04821085)
Carlos José Barradas Fernandes, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (04821085) Car10s José Barradas Fernandes, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de artilharia o aspirante a oficial aluno (08932486)
Luís Filipe de Sousa Lopes, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de artilharia, no quadro, o alferes graduado (08932486)
Luís Filipe de Sousa Lopes, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Alferes de artilharia graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano aluno (18565583) Luís Manuel Garcia de Oliveira,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

1." Brigada Mista Independente

Grupo de Carros de Combate
(Regimento de Cavalaria de Santa Margarida)
Tenente do serviço de material, manutenção, no quadro, o alferes
(07978678) Mário Francisco da Cruz Oliveira, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria dc 1 de Agosto dc 1990.)
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1.a Brigada Mista Independente

Companhia de Transmissões
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente de transmissões, exploração, no quadro, o alferes (00471077)
António de Castro Henriques, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente de transmissões, exploração, no quadro, o alferes (14935978)
Armando António Lopes Mota, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente de transmissões, manutenção, no quadro, o alferes (03730576)
José Manuel Fernandes Costa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Alferes graduado de transmissões, exploração, o primeiro-sargento
aluno (07547479) Modesto Morais Fernandes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de transmissões, exploração, no quadro, o alferes graduado
(07547479) Modesto Morais Fernandes, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

1.a Brigada Mista Independente

Esquadrão de Reconhecimento
(Regimento de Cavalaria de Santa Margarida)
Tenente de cavalaria, no quadro, o alferes (03763787) Paulo Jorge
Rodrigues Ramos, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
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Tenente de cavalaria, no quadro o alferes (17099586) José Paulo
Jorge Magro dos Reis, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Ir" Brigada Mista Independente
1.0 Batalhão de Infantaria Motorizado

(Regimento de Infantaria de Tomar)
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (19888079) Elias Lopes
Inácio, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (17800677) Manuel
Ferreira Antunes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (01144182) João Luís
da Silva Loureiro, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (00208586) Manuel da
Cruz Pereira Lopes, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (18455486) Marco Aurélio dos Santos Silva, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (01200185) José Luís
Patrício Rego Batista, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (04257585) Luís Filipe
Martins Antunes Andrade, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
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Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (08893286)
Mário Alexandre de Menezes Patrício Alves, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (08893286)
Mário Alexandre de Menezes Patrício Alves, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (15059788)
Luís Miguel Afonso Calmeiro, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (15059788)
Luís Miguel Afonso Calmeiro, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (17614486)
João Manuel Mendonça Roque, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (17514486)João
Manuel Mendonça Roque, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado do serviço de material, manutenção, o primeiro-sargento aluno (19194679) Mário Gregório Barata Rosa, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)
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Alferes do serviço de material, manutenção, no quadro, o alferes
graduado (19194679) Mário Gregório Barata Rosa, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

1 . Brigada Mista Independente
2.O Bataihão de Infantaria Motorizado

(Regimento de Infantaria de Abrantes)
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (12564780) Alexandre
José Gonçalves, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incIuindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (04889079) Fernando
Atanásio Lourenço, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (01427181) João José
Claro dos Santos Cravo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (17320986) José Augusto
Arnaral Lopes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (01623385) Carlos José
Félix Peças, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (00056185) Paulo Jorge
dos Santos Veloso, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (16199985) Paulo Jorge
Torres Afonso, contando a antiguidade para todos os efeitos,
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incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria graduado em tenente, no quadro, o tenente
miliciano aluno (12488481) Francisco José Nogueira dos Santos
Mendes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (32106762) António Lopes Lourenço, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Beja
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (04516076)
João Dionísio Parreira Bate, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizacão de Braga
Major do serviço geral do Exército, supranumerário, o capitão
(50611 11 1) Ernesto Fernandes da Silva, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde 1 de Julho de 1990.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mol>ilização de Évora
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (14436978)
José Manuel Cordeiro, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)
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Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (08572380) António José Entradas de Sousa, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(08572380)António José Entradas Sousa, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Faro
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (17338578)
Ricardo Filipe Andrade Nogueira, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (19071377)
Joaquim José Cebola Rodrigues, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Lisboa
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente
(09446474) Eduardo dos Santos Paiva, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (02657275)
José da Silva Ramos, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (12099278)
Euclides Carvalheiro da Silva Claro, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)
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Alferes graduado do serviço geral do Exército o sargento-ajudante
aluno (01455369) José Manuel Cardoso Santos, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(01455369) José Manuel Cardoso Santos, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (73849772)José Fernando Campos, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(73849772) José Fernando Campos, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta Delgada
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (13920177)
Fernando António Gomes Mana, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (06569177)
Carlos Manuel Marralheira Cavadas, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Alferes gaduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (14985476) António Manuel Gonçalves Rodrigues Jardim,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)
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Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(14985476) António Manuel Gonçalves Rodrigues Jardim,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo do Porto
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (19056077)
José Manuel Alves Simões Rolo, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santar6m
Coronel de cavalaria, adido, o tenente-coronel (50434411) Joaquim
Manuel Correia Bernardo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Abril
de 1990.
(Por portaria de 20 de Julho de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Vila Real
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (14625673)
Manuel Teixeira Azevedo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (14138877) António de Oliveira Paulo, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(14138877) António de Oliveira Paulo, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Instituto de Altos Estudos Militares
Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (50995711) Alberto Hugo Rocha Lisboa, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Abril
de 1990.
(Por portaria de 20 de Julho de 1990.)

Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (39509361) Luís
Fernando da Fonseca Sobral, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (07181660) Mário
Oliveira Cardoso, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Julho de 1990.
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (09473560) José
Inácio de Sousa, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Julho de 1990.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1990.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (06270967) Américo José Guimarães Fernandes Henriques, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente-coronel de artilharia, no quadro, o major (09493365) Aníbal
José Rocha Ferreira da Silva, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
1 de Janeiro de 1990.
(Por portaria de 10 de Juiho de 1990.)

Tenente-coronel de artilharia, no quadro, o major (07249966) Valdemar José de Oliveira Patrício, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
1 de Abril de 1990.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1990.)

Tenente-coronel de cavalaria, no quadro, o major (01614165) António
Alberto da Palma, contando a antiguidade para todos os efeitos,
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incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Janeiro
de 1990.
(Por portaria de 10 de Julho de 1990.)

Tenente-coronel do serviço de administração militar, no quadro, o
major (05966764) José Carlos Mendonça da Luz, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencinientos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Academia Militar
Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (50189511) Antó, nio José Raimundo Gama, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Janeiro
de 1990.

i

(Por portaria de 12 de Junho de 1990.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (03091265) Rui
Edgar Babo de Castro, contando a antiguidade para tdos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Janeiro
de 1990.
(Por portaria de 10 de Julho de 1990.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (06171965) Fernando Frazão Fernandes Costa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
1 de Abril de 1990.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1990.)

Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (17270685) Carlos Nunes
Leitão dos Santos Adrega, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (19416579) António
Manuel Guerra Felicio, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (15049684) João Manuel
Ramos Vieira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
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Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (19015786) Paulo Bernardino Pires Miranda, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Coronel de artilharia, supranumerário, o tenente-coronel (50447511)
Custódio Guerreiro Norte, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Julho
de 1990.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1990.)

Tenente-coronel de cavalaria, no quadro, o major (05887966) Joaquim Canteiro Capão, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Julho de 1990.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1990.)

Tenente de transmissões, no quadro, o alferes (06684986) João
Baptista Dias Garcia, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de transmissões, no quadro, o alferes (00849886) José Carlos
da Costa Guilherme, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de transmissões, no quadro, o alferes (18818286) António
Augusto da Silva Luís, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de transmissões, no quadro, o alferes (01095486) António
Renato Pimentel Santos, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de transmissões, no quadro, o alferes (02360085) Rui Manuel Marques da Silva, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
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Tenente de transmissões, no quadro, o alferes (09041682) Artur da
Fonseca Soares, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de transmissões, no quadro, o alferes (13936286) Luís Miguel Garrido Afonso, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Alferes graduado de transmissões o aspirante a oficial aluno
(13847087) Paulo Fernando Viegas Nunes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de transmissões, no quadro, o alferes graduado (13847087)
Paulo Fernando Viegas Nunes, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de transmissões o aspirante a oficial aluno
(18941587) José António da Silva Vieira, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de transmissões, no quadro, o alferes graduado (18941587)
José António da Silva Vieira, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de transmissões o aspirante a oficial aluno
(17649887) Vítor Manuel Pires Terras contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de transmissões, no quadro, o alferes graduado (17649887)
Vítor Manuel Pires Terras, contando a antiguidade para todos os
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efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de transmissões o aspirante a oficial aluno
(07406786) Carlos da Silva Teles, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de transmissões, no quadro, o alferes graduado (07406786)
Carlos da Silva Teles, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de transmissões o aspirante a oficial aluno
(16605388) Luís Filipe Duarte Tavares, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de transmissões, no quadro, o alferes graduado (16605388)
Luís Filipe Duarte Tavares, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de transmissões o aspirante a oficial aluno
(17396488) Leonel Filipe Camacho Simões, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de transmissões, no quadro, o alferes graduado (17396488)
Leonel Filipe Camacho Simões, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de transmissões o aspirante a oficial aluno
(11963387) Carlos Manuel Tavares Simões, contando a anti-

2." Série

ORDEM DO EXERCITO N." 1

93

guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de transmissões, no quadro, o alferes graduado (11963387)
Carlos Manuel Tavares Simões, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de transmissões o aspirante a oficial aluno
(15420584) Alberto Cabreiro Palhau, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de transmissões, no quadro, o alferes graduado (15420584)
Alberto Cabreiro Palhau, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Alferes de transmissões, no quadro, o alferes miliciano aluno
(07391282) Jorge de Seixas Azevedo, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente do serviço de material, material, no quadro, o alferes
(09634986) João Pedro Cardoso Beja, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Tenente do serviço de material, material, no quadro, o alferes
(00253282) José Manuel Valente Castelhano, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de material, material, no quadro, o tenente
graduado (01276281) António Manuel Cruz Fernandes Vieira,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
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Tenente do serviço de material, material, no quadro, o alferes
(19813684) Arlindo Fernando Oliveira Delgado da Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de material, material, no quadro, o alferes
(08578183) Manuel Duarte Amorim Ribeiro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de material, material, no quadro, o alferes
(07276886) Arlindo Neves Lucas, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Alferes graduado do serviço de material, material, o aspirante a
oficial aluno (04339287) Paulo Miguel Baptista da Glória Belchior, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço de material, no quadro, o alferes graduado
(04339287) Paulo Miguel Baptista da Glória Belchior, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado do serviço de material, material, o aspirante a
oficial aluno (00781887) José Luís Serra David, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço de material, material, no quadro, o alferes
graduado (00781887) José Luís Serra David, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado do serviço de material, material, o aspirante a
oficial aluno (15854485) Hélder Faísca Guerreiro, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)
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Alferes do serviço de material, material, no quadro, o alferes
graduado (15854485) Hélder Faísca Guerreiro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado do serviço de material, material, o aspirante a
oficial aluno (07853887) Octávio Ramos Vieira, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço de material, material, no quadro, o alferes
graduado (07853887) Octávio Ramos Vieira, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado do serviço de material, material, o aspirante a
oficial aluno (17880587) Joaquim Jorge da Costa Máximo
Vicente, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço de material, material, no quadro, o alferes
graduado (17880587) Joaquim Jorge da Costa Máximo Vicente,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado do serviço de material, material, o aspirante a
oficial aluno (01157387) Marco António Domingos Teresa,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço de material, material, no quadro, o alferes
graduado (01157387) Marco António Domingos Teresa, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Alferes graduado do serviço de material, material, o aspirante a
oficial aluno (10014285)José Eduardo Chantre Nunes de Sousa,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço de material, material, no quadro, o alferes
graduado (10014285) José Eduardo Cliantre Nunes de Sousa,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado do serviço de material, material, o aspirante a
oficial aluno (19813684) Hernâni Manuel Teixeira da Silva,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço de material, material, no quadro, o alferes
graduado aluno (19813684) Hernâni Manuel Teixeira da Silva,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de material, material, no quadro, o alferes
miliciano aluno (14569881) Miguel Luís Ferreira Sendim, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de material, material, graduado em tenente,
no quadro, o tenente miliciano aluno (00610382) José Manuel
~ o r da
~ é Costa Roldão, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Alferes do serviço de material, material, graduado em tenente,
no quadro, o tenente miliciano aluno (06951781) António José
dos Santos Martins, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Alferes do serviço de material, material, no quadro, o alferes
miliciano aluno (13418681) Manuel Joaquim Rosado Ganhão,
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contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (08929478) José Avelino Alves Rodrigues, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(08929478) José Avelino Alves Rodrigues, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (07874878) Fernando Alberto Alves Fernnndes, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(07874878) Fernando Alberto Alves Fernandes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Instituto Superior Militar
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (00790064)Manuel
Macedo Marques, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Julho de 1990.
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (04475065) Adelino Nunes de Matos, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Julho
de 1990.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (04181678)
Jorge Rodrigues Pereira, contando a antiguidade para todos os

98

ORDEM DO E U R C I T O

N." 1

2." Série

efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (14338377) Serafim Bártolo Santos, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimeiltos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(14338377) Serafim Bártolo Santos, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Escola de Sargentos do Exército
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (09492576)Carlos Manuel
de Matos Stoffel Viseu, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo veilcimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (01796278) Carlos Alves
Catarino Boaventura, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, tenente graduado (17842480) António Sérgio da Costa Santos, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria no quadro, o alferes (07147687) Paulo Raul
Chéu Guedes Vaz, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (01509286)
Justino Manuel Esteves Barbosa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)
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Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (01509286) Justino Manuel Esteves Barbosa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (12440187) José Fraga
Figueiredo Conceição, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de cavalaria, no quadro, o alferes (12694585) Hélder de
Jesus Charréu Casacão, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Colégio Militar
Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (50182311) João
Estêvão Saraiva Coelho, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (06473583) António
Manuel Torres de Sousa Castro Jerbnimo, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (07422574)
António Joaquim Filipe Lobo, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (15890074)
Manuel Luís Torres, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)
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Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (06907079) Alvaro
Raposo Guerreiro da Silva, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (18733177)
Mário Rodrigues Vieira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Escola Militar de Electromecânica
Major de transmissões, manutenção, supranumerário, o capitão
(51664411) António Manuel Medeiros Ponte da Fonseca, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Julho de 1990.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de transmissões, manutenção, o primeiro-sargento
aluno (17562578) José Manuel Sampaio Ribeiro de Castro,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de transmissões, manutenção no quadro, o alferes graduado
(17562578) José Manuel Sampaio Ribeiro de Castro, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (06012577) António
José Pinheiro Pimenta, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
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Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (07317783) Joáo Alexandre Jesus da Silva Correia Franco, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (04436085) Pedro
Manuel Pessanha de Almeida Duarte, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (00064585) José Manuel
Salgueiro Ribeiro Boieiro, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (06292287)
Joáo Luís Rodrigues Leal, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (06292287) Joáo
Luís Rodrigues Leal, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Coronel de cavalaria, no quadro, o tenente-coronel (50434311) Alexandre Beato Correia, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Julho
de 1990.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1990.)

Centro de Instrucão de Operações Especiais
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (15344483) Valdemar
Correia Lima, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (05534484) Paulo José
da Cruz Lourenço, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
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Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (01341685) Rui Manuel
Neves Azevedo Machado, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (11079884) Jaime Ventura Morais Queijo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (06194686)
Raul José Felisberto Matias, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
5i data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (06194686)
Raul José Felisberto Matias, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (15756386)
Fraiicisco José Bernardo de Azevedo Narciso, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, no quadro, o alferes graduado (15756386)
Francisco José Bernardo de Azevedo Narciso, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do quadro especial de oficiais, no quadro, o major
(08662665) João Pereira Tavares, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Oficinas Gerais de Material de Engenharia
Tenente-coronel do serviço de material, manutenção, no quadro,
o major (50858511) Alfredo Maria Pedrosa Ferreira de Barros,
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- contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Julho de 1990.

(Por portaria de 30 de Outubro de 1990.)

Laboratório Militar dos Produtos Químicos e Farmacêuticos
Capitão do serviço de saúde, adido, o tenente (02828680) Pet Rodney
Costa Mazarelo, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 20 de Maio de 1990.)

Hospital Militar Principal
Capitão do serviço de saúde, no quadro, o tenente (14275080) João
António Lopes dos Reis, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 20 de Maio de 1990.)

Capitão do serviço de saúde, no quadro, o tenente (18709079) Vítor
Manuel Rosa dos Santos, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Capitão do serviço de saúde, no quadro, o tenente (00007777) Paulo
Félix de Lacerda Ferreira do Vale, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço de saúde, no quadro, o tenente (13310380) Jorge
Manuel Carrilho Ribeiro São Martinho, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço de saúde, no quadro, o tenente (01592179) Rui
Manuel da Fonseca Costa, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)
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Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente
(03016473) José do Carmo Rodrigues Pinto, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (05551080) António Manuel Lopes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(05551080) António Manuel Lopes, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
Tenente do serviço geral do ExBrcito, no quadro, o alferes (07138778)
José Pereira Rodrigues, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (12976178) José Maria de Sousa Ribeiro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(12976178) José Maria de Sousa Ribeiro, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Hospital Militar Regional n." 1
Tenente-coronel de cavalaria, adido, o major (07275665) Angelo
César Pires Moreira da Cruz, contando a antiguidade para

2." Série

ORDEM DO EXERCITO N." 1

105

todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Capitão do serviço de saúde, no quadro, o tenente (12451280)
António José Reis Cruz, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Casa de Reclusiio da Região Militar do Centro
Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (17170179) Hélder Duarte Henriques, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(17170179) Hélder Duarte Henriques, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Casa de Reclusão da Região Militar do Sul
Coronel de cavalaria, adido, o tenente-coronel (51155411) João Soares de Sá e Almeida, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Janeiro de 1990.
(Por portaria de 12 de Junho de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (10977875)
Joaquim José Matroca Balsinhas, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Presídio Militar
Coronel de cavalaria, supranumerário, o tenente-coronel (50434011)
Luís Gonzaga Ribeiro Goulão, contando a antiguidade para
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todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (09331676)
Joaquim Rosa Bernardino Vitorino, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (12949078) Valdemar Manuel Coirneiro Maltez, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes graduado
(12949078) Valdemar Manuel Coimeiro Maltez, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Centro de Gestão Financeira Geral
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (10890674)
Manuel Francisco Constantino Crisanto, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Centro de Gestão Financeira do Centro de Instrução Militar
de Santa Margarida
Coronel do serviço de administração militar, supranumerário, o
tenente-coronel (50473911) João Joaquim Sousa Matos, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Centro de Selecção de Setúbal
Coronel de infantaria, adido, o tenente-coronel (00267959) Arleto
Francisco Ferreira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Janeiro
de 1990.
(Por portaria de 12 de Junho de 1990.)
I

i

I

Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (01423863)
António Ramos da Rocha, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Julho
de 1990.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1990.)

Centro de Selecção de Coimbra
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente
(00058174) Adérito Justiniano Gonçalves Ferreira, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1990.)

Delegação da Direcção do Serviço de Fortificações
e Obras do Exército de Coimbra
Tenente do nerviço geral do Exército, no quadro, o alferes (03745576)
Israel dos Santos Costa, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Delegação do Serviço de Material do Quartel-General
da Região Militar do Centro
Tenente do serviço de material, manutenção, no quadro, o alferes
(05078079) José Manuel Páscoa Guardado Mendes, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)
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Serviço de Polícia Judiciária Militar do Centro
Coronel de infantaria, supranumerário, o tenente-coroiiel (5140761 1)
Alfredo da Piedade Sério Lopes Rego, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde 1 de Janeiro de 1990.
(Por portaria de 12 de Junho de 1990.)

Depósito Gera1 de Material dc Engenharia
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, o tenente
(08469572) António Manuel Gaiolas Rodrigues, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1990.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Major do serviço de material, manutenção, supranumerário, o capitão
(5 1 1 1931 1) João Domingos Belchiorinho Farola, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde 1 de Julho de 1990.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1990.)

Tenente do serviço de material, manutenção, no quadro, o alferes
(18447378) Hélio Ribeiro Pedrinho, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de material, manutenção, no quadro, o alferes
(19824078) António Augusto Dionísio Reis, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Depósito Geral de Material de Transmissões
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, o tenente
(76807774) Luís Rodrigues Teixeira Borges, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1990.)
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Capitão de transmissões, no quadro, o tenente (14856277) António
José Caessa Alves do Sacramento, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Tenente de transmissões, manutenção, no quadro, o alferes (09547773)
José João da Costa Pereira, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de I de Agosto de 1990.)

Alferes graduado de transmissões, manutenção, o primeiro-sargento
aluno (19215873) António Joaquim Correia Malheiro, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de transinissões, manutenção, no quadro, o alferes graduado
(19215873) António Joaquim Correia Malheiro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Destacamento de Reabastecimento e Manutenção
de Material de Transmissões do Quartel-General
da Região Militar do Norte
Alferes graduado de transmissões, manutenção, o primeiro-sargento
aluno (11068479) Moisés Eleutério Carroceiras Vaz, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de transmissões, manutenção, no quadro, o alferes graduado
(11068479) Moisés Eleutério Carroceiras Vaz, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

11Cl

ORDEM DO EXBRCITO N." 1

2:

SBrie

Destacamento do Forte do Alto do Duque
Alferes graduado do serviço geral do Exército o primeiro-sargento
aluno (05356674) José Francisco Galaricha Fortalezas, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o alfercs graduado
(05356674) José Francisco Galaricha Fortalezas, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Arquivo Geral do Exército
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (12919674)
José Joaquim Nunes Andrez, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Serviço de Informática do Exército
Tenente-coronel de artilharia, no quadro, o major (11154567) Joáo
António Carvalho Almas Imperial, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Adidos
Corpo de Tropas Pára-Quedistas
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (17636380) Carlos Alberto Lopes Beleza, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Capitão de infantaria, adido, o tenente (03072279) Albano Manuel
Barreto de Figueiredo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
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Tenente de infantaria, adido, o tenente graduado (14054383) Carlos
Manuel Antunes Gomes, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, adido, o alferes (15974386) Fernando Jorge
Lopes Gomes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, adido, o tenente graduado (02825979) Vítor
Manuel Coimbra Leite, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencinlentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, adido, o alferes (05969685) António Manuel
Reis Marques, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, adido, o alferes (05541886) António Augusto
Ribeiro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, adido, o alferes (01395687) Eleutério João
Laranjinho Faleiro, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (13212486)
Carlos Manuel Pereira Velo, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, adido, o alferes graduado (13212486) Carlos
Manuel Pereira Velo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (00772686)
Vítor Manuel Alhais e Santos, contando a antiguidade para
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todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, adido, o alferes graduado (00772686) Vítor
Manuel Alhais e Santos, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (02415686)
Carlos Manuel da Cmz Martins, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, adido, o alferes graduado (02415686) Carlos
Manuel da Cruz Martins, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (00204185)
Sílvio Pires Dias, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, adido, o alferes graduado (00204185) Sílvio
Pires Dias, contando a antiguidade para todos os efeitos
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado de infantaria o aspirante a oficial aluno (02986886)
Paulo António dos Santos Cordeiro, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes de infantaria, adido, o alferes graduado (02986886) Paulo
António dos Santos Cordeiro, contando a antiguidade para
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todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Guarda Fiscal
Coronel de engenharia, adido, o tenente-coronel (50771111) Victor
Manuel dos Santos Costa, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, o major
(50664811) Joaquim Alberto Modesto da Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Novembro de 1990.)

Forças de Segurança de Macau
Tenente-coronel de infantaria, adido, o major (04462665) Américo
Pinto da Cunha Lopes, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Janeiro
de 1990.
Tenente-coronel de infantaria, adido, o major (08837864) Fernando
Pereira dos Santos Aguda, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Janeiro
de 1990.
(Por portaria de 10 de lulho de 1990.)

Tenente-coronel de infantaria, adido, o major (02407064) Hélder
Manuel Veríssimo Neto, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo venciinentos do novo posto, desde 1 de Abril
de 1990.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1990.)

Tenente-coronel de infantaria, adido, o major (03137365) João António Machado de Matos, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Tenente-coronel de artilharia, adido, o major (06584465) Victor
Manuel Barata, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Julho de 1990.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1990.)

Guarda Nacional Republicena
Tenente-coronel de infantaria, adido, o major (05185566) Luís Nélson
Ferreira dos Santos, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente-coronel de cavalaria, supranumerário, o major (50203611)
Avilo Joaquim Ramos Cadete, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Polícia de Segurança Publica
Coronel de infantaria, supranumerário, o tenente-coronel (5018 1811)
Joaquim da Conceição Faleiro Bramão, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde 1 de Julho de 1990.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1990.)

Tenente-coronel de infantaria, adido, o major (08737065) José Luís
da Costa Sousa, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Janeiro
de 1990.
Tenente-coronel de infantaria, adido, o major (49120160) Virgílio
Canísio Vieira da Luz Varela, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Jeneiro de 1990.
(Por portaria de 10 de Julho de 1990.)

Coronel de cavalaria, adido, o tenente-coronel (50434711) Fernando
Governo dos Santos Maia, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
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Tenente-coronel de transmissões, manutenção, adido, o major
(51036911) José da Silvd Santos, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa
Coronel de engenharia, adido, o tenente-coronel (507747 11) António
Santinha Matias, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Abril de 1990.
(Por portaria de 20 de Julho de 1990.)

11

-DECLARAÇCZES

Cursos, estágios e tirocínios
1) Deve ser averbado ao coronel de infantaria (06993063) Rogério Coutinho Ferreira o Curso Superior de Formação Logistica,
que frequentou em França, no período de 10 de Setembro de
1990 a 4 de Outubro de 1990, com aproveitamento.

111-OBITUARIO

Setembro, 5 - Capitão reformado (504371 11) António Augusto Teixeira, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Outubro, 28-Major
reformado (50635211) Joiío da Cruz, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Novembro, 23 -Tenente-coronel reformado (5052981 1) Francisco
Filipe Dentinho, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa.
Novembro, 29 - General reformado (5 1459011) Anselmo Guerra
Correia, da Direcção do Serviço de Pessoal.
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O Chefe do Estado-Maior do Exército

Mdrio Firmino Miguel, general
Está conforme:

O Ajudante-General

-

Silvino da Cruz Curado, general
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Despacho n." 107/90
Assunto: Nomeação do !Director da "Armam'de Artilharia.
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acumulação com a frequência do Curso de Defesa Nacional/
/Instituto de Defesa Nacional.
Lisboa, 19 de Novembro de 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior
do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Despacho n.O 114/90

Assunto: Nomeação do General Ajudante-General do Exercito.
Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.O 2 do artigo 57.O da
Lei n.O 29/82, de 11 de Dezembro (LNDFA), nomeio o general
Silvino da Cruz Curado para exercer funções de Ajudante-General do Exército, desde 10 de Dezembro de 1990.
Lisboa, 10 de Dezembro de 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior
do Exército, Mário Firmino Miguel, general.

1 Despacho nP 130/9C
Assunto: Nomeação d t lllembros do Conselho Superior do Exército
para 1991.
Nos termos do n.O 3 do artigo 24.O do Decreto-Lei n.O 949/76, de
31 de Dezembro de 1976, com a redacção que lhe foi dada
pelo artigo 1.O do Decreto-Lei nP 457177, de 4 de Novembro
de 1977, nomeio membros do Conselho Superior do Exército,
para 1991, os seguintes generais:

-General João de Almeida Bruno.
-General Rafael Guerreiro Ferreira.
-General Fausto Pereira Marques.
Lisboa, 26 de Dezembro de 1990.- 0 Chefe do Estado-Maior
do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Despacho nP 131190

Assunto: Efectividade de serviço por parte dos militares na situação de reserva que integram a «Comissão para o Estudo das
Campanhas de Africa (CECA))).
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Atendendo a que é do interesse do Exército e das Forças Armadas
dar continuidade à publicação de elementos relacionados com
a «Resenha Histórica-Militar das Campanhas de AFRICA
(1961-1974)~~
nomeadamente os referentes aos «militares mortos
em campanha, e às «condecorações conferidas a militares,;
Considerando que os referidos elementos têm sido objecto de pesquisa e de estudo intenso no âmbito e por elementos da citada
Comissão;
Considerando que o pessoal que actualmente integra a CECA já
possui experiência acumulada sobre o assunto e conhecimentos
específicos que recomendam a sua prossecução das tarefas em
curso;
Considerando, igualmente, que as actividades referidas se incluem
perfeitamente nas funções que Sua Excelência o Ministro da
Defesa Nacional, no seu alto critério, define como adaptadas
ao seu exercício por parte de oficiais na situação de reserva;
Convindo, por fim, harmonizar internamente as condições em que
os militares na situação de reserva podem ser chamados à
efectividade de serviço.
Determino:
1. Continuam na efectividade de serviço, nos termos da alínea c)
do na0 1 do artigo 170P do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas, no período de 1 de Janeiro de 1991 a 30 de Junho
de 1991, os seguintes militares, na situação de reserva, que
integram a CECA:

-Coronel
-Coronel
-Coronel
-Coronel
-Coronel
-Coronel
queira;
-Coronel

de infantaria Fernando dos Reis Fernandes Caldeira;
de infantaria Manuel dos Santos Moreira;
de infantaria António Gomes Batista Ferro;
de cavalaria Carlos Alberto Guimarães da Costa;
de infantaria Armindo Carlos de Oliveira Afonso;
de infantaria João Maria Andrade de Beires Junde artilharia Horácio Cerveira Alves de Oliveira.

2. O general, na situação de reserva, na efectividade de serviço
Guilherme de Sousa Belchior Vieira assume desde 1 de Janeiro
de 1991, por acumulação com o cargo de Director do Serviço
Histórico Militar, a Presidência da CECA.
3. No final do 1.0 trimestre de 1991, o general presidente da CECA
apresentará a situação de trabalhos em curso no âmbito da
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Comissão e proposta fundamentada que cometa ao Serviço
Histórico Militar a plena prossecução das finalidades previstas
para a CECA na Portaria n.O 43/89, de 16 de Fevereiro, extinguindo-se, então a referida Comissão.
4. Admite-se que parte do pessoal que integra a CECA, a partir de
30 de Junho de 1991, possa vir a continuar na efectividade
de serviço afecto, então, ao Serviço Histórico Militar.
Lisboa, 26 de Dezembro de 1990.- 0 Chefe do Estado-Maior
do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Despacho na0 133190
Assunto: Composição do Conselho Superior de Disciplina do Exército (CSDE) para 1991.
Atendendo ao disposto no artigo 25.O do Decreto-Lei n.O 949/76,
de 31 de Dezembro, e ao n.O 2 do artigo 129P do Regulamento
de Disciplina Militar (RDM) a composição do Conselho Superior de Disciplina do Exército (CSDE), para 1991, é a seguinte:

- General' na
-General
-General
-General
- General

na
na
na
na

reserva José Luís Almiro Canelhas - Presidente.
reserva Luís F. Dias Correia da Cruz.
reserva Rogério A. G. da Silva e Castro.
reserva José Eugénio da Costa Estorninho.
reserva Raul Jorge Gonçalves Passos.

Lisboa, 26 de Dezembro de 1990.- 0 Chefe do Estado-Maior
do Exército, Mário Firiniizo Miguel, general.
Despacho n.O 134/90
Assunto: Efectividade de serviço por parte do pessoal na situação
de reserva que integram o «Grupo de Trabalho para a História
do Exército (GTHISE)».
Reconhecendo-se que o «Grupo de Trabalho para a História do
Exército», criado por Despacho n." 157184, de 18 de Dezembro
de 1984, do Chefe do Estado-Maior do Exército, tem desenvolvido o seu trabalho de forma altamente merit6riaJ muito embora
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se verifique um atraso na coi~clusão do mesmo por razões
alheias ao controlo e à vontade do próprio Grupo de Trabalho.
Considerando que o referido Grupo de Trabalho está em fase de
ultimação da sua tarefa.
Considerando que os trabalhos em curso exigem que sejam os elementos que constituem o referido Grupo que assegurem, por
motivo de experiência acumulada e dos conhecimentos específicos já adquiridos, a continuidade e a conclusão dos mesmos.
Considerando igualmente que as actividades referidas se incluem
perfeitamente nas funções que Sua Excelência o Ministro da
Defesa Nacional, no seu alto critério, define como adaptadas
ao seu exercício por parte de oficiais na situaçáo de reserva.
Convindo por fim, harmonizar internamente as condições em que
os militares na situação de reserva podem ser chamados à
efectividade de serviço.
Determino:
1. Continuam na efectividade de serviço, nos termos da alínea a)
do n.O 1 do artigo 170." do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas, desde 1 de Janeiro de 1991 a 30 de Junho de 1991,
os seguintes militares, na situação de reserva, que integram
o GTHISE:
-General Arménio Nuno Ramires de Oliveira.
-Coronel de infantaria Níveo José Ramos Herdade (até 15 de
Março de 1991).
-Coronel de infantaria Manuel da Cunha Sardinha.
-Coronel de infantaria Rogério Castela Jacques.
-Coronel de infantaria Jorge Rodrigues da Cunha Saco.
-Coronel de infantaria Fernando Alves Aldeia.
-Sargento-chefe de cavalaria Hélder da Silva Correia.
2. O GTHISE extinguir-se-á em 30 de Junho de 1991.

Lisboa, 27 de Dezembro de 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior
do Exército, Mário Firinino A4igue1, general.
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- JUSTIÇA E DISCIPLINA

11
Condecorações

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 22.O, 23.O, n.O 1, 31.O, 62.O, n.O 1, e 67.O,
n.O 3, do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo
Decreto n.O 566171, de 20 de Dezembro, condecorar com a
medalha de ouro de serviços distintos o general Artur Baptista
Beirão.
31 de Outubro de 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, Aiztóiiio Soares Carneiro, general.
(D.R., I1 Série, n." 269, de 21 de Novembro de 1990.)

Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 21.O, nP 1, 25.O, n.O 1, alínea a), e 62.O.
n.O 1, e 67.O, n.O 3, do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto n.O 566171, de 20 de Dezembro, condecorar
com a medalha de prata de serviços distintos o tenente-coronel
de artilharia (42477862) António Marques Abrantes dos Santos.
21 de Setembro de 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, António Soares Carneiro, general.
(D.R., I1 Série, n." 249. de 27 de Outubro de 1990.)

Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 21.O, n.O 1, 25.O, n.O 1, alínea a), 62.O,
n.O 1, e 67.O, n.O 3, do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto n.O 566171, de 20 de Dezembro, condecorar
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com a medalha de prata de serviços 'distintos o coronel de
cavalaria Francisco Manuel Martins dos Santos.
31 de Outubro da 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, António Soares Carneiro, general.
( D . R., I1 S6rie, :
n

269, de 21 de Novembro de 1990.)

Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 33.O, 35.O, nS02, alínea b), e 67.O, n.O 3, do
Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto
n.O 566171, de 20 de Dezembro, condecorar com a medalha
de mérito militar de 2.a classe o major de artilharia (04334365)
José Manuel Freire Nogueira.
(D.R.,I1 Sbrie, n? 255, de 5 de Novembro de 1990.)
Estado-Maior do Exército
Por portaria de 9 de Novembro de 1990
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.O e 22.0, com referência ao n.O 3
do artigo 67.O, 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.
Por portaria de 16 de Novembro de 1990
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.O e 25P, alínea c), com referência
ao n.O 1 do artigo 67.0,'todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de
20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel de cavalaria
(50434611) António Luís Serra Picão de Abreu.
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Por portarias de 28 de Novembro de 1990
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.O, com referência ao
n." 1 do artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o coronel de infantaria (50991111) Aníbal
Rodrigues da Silva, da Escola Prática de Infantaria.
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.O e 25.O, com referência ao
n.O 1 do artigo 67P, todos do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o coronel de infantaria (51404111) Francisco Nunes Roque.

--

L

!.

o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
dalha de prata de serviços distintos, por ter sido consideao abrigo dos artigos 21.O e 25.O, com referência ao
do artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 d
zembro de 1971, o coronel de infantaria (50172311) i
José Teixeira Jacinto.

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 21.0 e 25.0, com referência ao
n.O 1 do artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o tenente-coronel de infantaria (50996011)
Fernando Pereira Vicente.
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.O, alínea c), com referência
ao n.O 1 do artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de artilharia (50568011)
João Carlos Rodrigues de Oliveira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido conside-
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rado ao abrigo dos artigos 21.0 e 25.O, com referência ao
n.O 3 do artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o coronel de cavalaria, na reserva, (51146911)
Alvaro Nuno Lemos da Fontoura.
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.O, com referência ao
n.O 1 do artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o tenente-coronel de engenharia (41477362)
Alfredo Pires Guerreiro.
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.O e 25.O, com referência ao
n.O 1 do artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o tenente-coronel do serviço geral do
Exército (51710311) José Mogas.
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.O, com referência ao
n.O 1 do artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o capitão do serviço geral do Exército
(51327411) António Sotana Catarino.
Por portarias de 29 de Novembro de 1990
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.O e 25.O, com referência ao
n." 1 do artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o coronel de infantaria, na situação de
reserva, (50266511) Manuel dos Santos Moreira.
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.O e 25.O, com referência ao
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nP 1 do artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o coronel de infantaria, na situação de
reserva, (50813611) António Gomes Baptista Ferro.
Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a

-

I

mbro de 1971, o coronel tirocinado de artilharia (51200411)
Manuel de Azevedo Moreira Maia.

-

&dda

o Chefe do Estado-Maior do Ex6rcito condecorar com a

"JL'aAb
II
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido consideL

.Q,

/I)

1

p d o ao abrigo dos artigos 21." e 25P, com referência ao
1 do artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
ezembro de 1971, o coronel de artilharia (50446811) ~ e r - r
na
Manuel Mora le Almeida

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 21.0 e 25.O, com referência ao
n.O 1 do artigo 67.0, todos do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o coronel de cavalaria (50432911) Abel
Luís Lemos Caldas.
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.O e 25.O, com referência ao
n.O 1 do artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o tenente-coronel de transmissões (34291562)
João José Simões Roque.
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.O e 25.O, com referência ao
na0 1 do artigo 67P, todos do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o coronel m6dico (50937211) Rui Franco
Gil.
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de l.n classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33.O e 36P do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de
artilharia (50833911) José Paulo Abreu Nogueira Pestana.
Por portarias de 16 de Novembro de 1990
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.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de
artilharia (13078471) José António Machado Alves de Matos.
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.O e 36P do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de
artilharia (07366275) João Manuel Peixoto Apolónia.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.n classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33.O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de
cavalaria (14487775) Mário Rui Correia Gomes.
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.O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de
transmissões (18269174) João Miguel de Castro Rosas Leitão.
Por portaria de 28 de Novembro de 1990
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-
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siderado ao abrigo dos artigos 33." e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de
infantaria (38312261) José Augusto Nogueira Ribeiro.
Por portarias de 29 de Noveinbro de 1990
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.O e 36.0 do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de
infantaria (15940074) Alexandre de Magalhães Pereira Pinto.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorsir 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.O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de
transmissões (75159975) Rui Manuel da Silva Rodrigues.
Por portarias de 16 de Novembro de 1990
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.O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão de
infantaria (06737381) Nuno Augusto Teixeira Pires 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 33.0 e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão de
cavalaria (01354980) José Carlos Filipe Antunes Calçada.
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.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
serviço geral do Exército, na situação de reserva, (50687211)
Silvestre Teodoro dos Santos.
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.0 classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33.O e 36: do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
serviço geral do Exército (52064911) António Carvalho do
Amara1 Pereira.
Por portarias de 29 de Novembro de 1990
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condec~,,, Yu.,.a
medalha de mérito militar de 3? classe por, segundo pat'ecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33.O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão de
infantaria (04312078) Alexandre Maria Teixeira Salvação Barreto.
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.O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
serviço geral do Exército (51094011) José Figueiredo de Assis.
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.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
serviço geral do Exército (50683411) José Vaz Ramos.
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 . O 566171, de 20 de Dezembro, os
seguintes oficiais:
16 de Novembro de 1990

Capitão do serviço geral do Exército (45204060) Manuel Rolão
Martinho.

ORDEM DO EXERCITO N." 2

Tenente do serviço geral do Exército (46292360) João António Alves
Pedreiro.
Capitão do serviço geral do Exército (50150711) António Neto de
Oliveira Pedrosa.
Capitão do serviço geral do Exército (50930111) António Simóes
Pilré.
Tenente-coronel do serviço de administração militar (50473911) João
Joaquim de Sousa Matos.
Tenente-coronel de artilharia (46278059) José Manuel Campante
de Carvalho.
Tenente-coronel do serviço de administração militar (45043360)
Arnândio Mendonça Correia.
Capitão de infantaria, na situação de reserva, (44011552) Anúplio
Loysik Cardoso Sampaio.
Coronel do serviço de administração militar (51424111) Manuel
António da Silva Brogueira.
Brigadeiro
médico (50935311) António Augusto . A q t u ~ e gPinheiro.
>
I I

i
4

Por portaria de 16 de Novembro de 1990
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques Patrono do Exército, de
2 8 classe, nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei nP 397185,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.O do mesmo decreto, o coronel de transmissões,
engenheiro, (50772711) José Luís da Silva Louro.

-

Por portaria de 29 de Novembro de 1990
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques -Patrono do Exército, de
2.* classe, nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei n.O 397/85,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.O do mesmo decreto, o tenente-coronel do serviço
de administração militar (51425911) Joaquim Jorge Carvalho
da, Cunha Caetano. . - .- .
Por portaria de 28 de Novembro de 1990, ,
,,
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques Patrono do Exército, de
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3.8 classe, nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei nP 397185,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.O do mesmo decreto, o capitão do serviço geral do
Exército, na situação de reserva, (52402811) Luís Laymé.
Por portarias de 29 de Novembro de 1990
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques -Patrono do Exército, de
3.a classe, nos termos .do artigo 4.O do Decreto-Lei n.O 397185,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.O do mesmo decreto, o capitão do serviço geral do
Exército, na situação de reserva, (50691311) Sezinando José
Lampreia.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques -Patrono do Exército, de
3.a classe, nos termos do ,artigo 4.O do Decreto-Lei n.O 397185,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado,ao abrigo
do artigo 1." do mesmo decreto, o tenente-coronel chefe de
banda de música (51517711) Joaquim Alves Amorim.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques - Patrono do Exército, de
3.a classe, nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei n.O 397185,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.O do mesmo decreto, o capitão do quadro técnico
de secretariado (73666572) Luís Manuel Louro Vilela.
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA

Concedida a medalha de prata de serviços distintos de segurança
pública, nos termos do Decreto-Lei n.O 177182, de 12 de
Maio, ao tenente-coronel de cavalaria (50434511) Norberto
Carvalho de Lacerda Benigno, chefe da 2." Repartição do
Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública.
7 de Abril de 1987.(D.R., I1 Série, :n

0 Presidente, Luís Madureira.

94, de 23 de Abril de 1987.)
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Louvores
Estado-Maior-General das Forcas Armadas
Louvo o general Artur Baptista Beirão por, no exercício da função
de juiz vogal do Supremo Tribunal Militar, que vem desempenhando desde há seis anos, ter demonstrado elevada dignidade
e extraordinário bom senso.
Militar de elevado gabarito, com uma longa e brilhante carreira
ao serviço das forças armadas, revelou, na missão que agora
termina, todas as qualidades que íhe mereceram a admiração
e o respeito de todos os que com ele serviram.
A sua acção no STM revestiu-se de elevado brilho pela forma
cuidada e meticulosa como estudava as questões dos militares
de processos em que foi solicitado a formular um parecer.
O respeito pela ética e pelos princípios da disciplina e justiça
militares foram uma constante no trabalho que desenvolveu,
revelador de um carácter altamente responsável.
Sem formação específica para a função, soube tornear essa
dificuldade com muita dedicação, sentido do dever e grande
profissionalismo, dando um contributo válido para a discussão
das questões jurídicas e consequente decisão.
Solicitado, com frequência, para a execucão de tarefas fora das
suas atribuições normais, sempre mostrou toda a disponibilidade, boa vontade e interesse, dentro do espírito construtivo
e responsável que foram timbre da sua actividade, em todos
os cargos que exerceu.
Pelo exposto e pelos cerca de 45 anos devotados às forgas
armadas com elevado brilho, como atestam os muitos louvores
e condecorações que lhe foram atribuídos, é de toda a justiça
dar público testemunho da acgão desenvolvida pelo general
Baptista Beirão no Supremo Tribunal Militar, devendo os seus
serviços ser considerados como extraordinários, relevantes e
distintíssimos.

31 de Outubro de 1990.- 0 Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, Antdnio Soares Carrreiro, general.
(D.R., I1 SBrie, n." 269, de 21 de Novembro de 1990.)

Louvo o coronel de cavalaria (51413711) Manuel Maria de Barros
de Cardoso de Menezes, porque durante os cerca de três anos
que serviu neste Supremo Quartel-General aliado na Europa
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(SHAPE), na Divisão de Logrnan, como encarregado da administração do pessoal militar -uma tarefa vasta, obrigando
a uma estreita ligação com os representantes militares nacionais
(NMR), a qual no seu conteúdo é delicada nos pormenores,
como são sempre os assuntos de pessoal, nomeadamente quando
se trata de uma comunidade internacional e a gama de actividades vão desde os postos mais elevados aos mais baixos,
demonstrou possuir dotes de carácter, muito bom senso e
ponderação, espírito de obediência e aptidão para bem servir.
Nesta sua actividade há a destacar a formulação e desenvolvimento de uma política de pessoal militar em todo o ACE e
a importante e trabalhosa tarefa que é a rotação e substituição
de todos os oficiais generais.
No desempenho, entre outras, das importantes actividades
mencionadas, o coronel Cardoso de Menezes demonstrou também
excepcionais qualidades e virtudes militares, grande firmeza
na decisão, uma irrepreensível lealdade para com os seus
superiores e subordinados e uma sempre presente capacidade
de trabalho e de organização e gestão que lhe granjearam a
estima de todos os seus camaradas.
Participou com entusiasmo e com muito interesse e dedicação
nas actividades internas da representação militar nacional, sendo
de destacar a sua importante colaboração para a celebração
das cerimónias do dia de Portugal.
O coronel Cardoso de Menezes e a sua esposa foram uns representantes valiosos da presença de Portugal no SHAPE, dignificando de forma altamente honrosa as forças armadas portuguesas.
Pelo conjunto das suas actividades de que resultou o reforço
do prestígio das nossas forças armadas, o coronel Cardoso de
Menezes contribuiu para a afirmação no SHAPE da competência dos nossos quadros militares, pelo que os seus serviços
devem ser considerados de muito mérito.
18 de Outubro de 1990.-0
Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, António Soares Carneiro, general.
(D. R., I1 Série, n." 255. de 5 de Novembro de 1990.)

Louvo o coronel de cavalaria Francisco Manuel Martins dos Santos
pela forma altamente eficiente como tem vindo a desempenhar
as funções de promotor de justiça junto do Supremo Tribunal
Militar.
Oficial de sólida formação moral e profundo conhecedor da
instituição militar, conseguiu, mercê de um esforço pessoal
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digno do maior realce, dominar a legislação penal, tanto militar
como civil, e a vasta jurisprudência do Supremo Tribunal
Militar, de molde a garantir um cabal cumprimento das suas
funções. O seu contributo para a tomada de decisões mais
justas foi altamente prestimoso e reflexo da postura responsável
que sempre assumiu.
Através das suas actuações em público nas audiências, mostrou
sempre uma clara e evidente vontade para uma mais adequada e correcta interpretação da lei sobre o caso em discussão. Jamais se limitou a ser o simples e mero acusador,
mas, muitas vezes, fiel aos seus princípios de justiça, ser
também o defensor dos réus em julgamento.
As suas intervenções, por vezes sobre questões jurídicas muito
complexas, foram sempre cuidadosamente preparadas e pensadas, exprimindo, com a frontalidade que o seu conceito de
lealdade lhe exige, a sua opinião bem fundamentada e aceitando
com respeito e dignidade a decisão do Tribunal, mesmo quando
não concordante com a sua.
Pelas qualidades evidenciadas como homem e como militar,
ao longo dos 12 anos em que vem desempenhando estas funções no Tribunal, é o coronel Martins dos Santos plenamente
merecedor deste público louvor, devendo os serviços prestados
ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.
31 de Outubro de 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, António Soares Carneiro, generaI.
(D. R., I1 Série,

n.O

269, de 21 de Novembro de 1990.)

Louvo o tenente-coronel Alberto da Luz Augusto porque durante
os três anos que serviu no Supremo Quartel-General das Forças Aliadas na Europa (SHAPE) desempenhou de forma altamente significativa funções na Divisão da LOGMAN (Logistic
and Manpower), nomeadamente as referentes às infra-estruturas petrolíferas das regiões do AFSOUTH e do UKAIR.
Durante o cumprimento desta sua missão, o tenente-coronel
Luz Augusto demonstrou possuir dotes de carácter e espírito
de obediência e lealdade para com os seus superiores e camaradas e deu provas de grande entusiasmo, capacidade de trabalho, conhecimentos e sentido de responsabilidade, o que
lhe permitiu produzir documentação e as intervenções necessárias à completa e perfeita elaboração, na sua área, do Programa de Infra-Estruturas da NATO.
Desta forma teve a oportunidade de inspeccionar os vários
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sistemas de pipelines sob o ponto de vista operacional e de
manutenção, além de receber, inspeccionando, todas as instalações novas de POL a serem incluídas no inventário oficial
da NATO, actividades que requerem vasta gama de conhecimentos profissionais.
Participou em exercícios vários, sempre com funções na Area
logística, nomeadamente nos exercícios da série Wintex-Cimex,
em que os aspectos de apoio ao planeamento e de atribuição
de transferência de meios entre países da Aliança se reveste
da máxima importância, constituindo um dos elementos mais
interessantes, requerendo uma participação activa e atempada
dos oficiais que actuam como representantes nacionais.
O tenente-coronel Luz Augusto apoiou, sempre que solicitado,
as actividades internas da representação militar nacional e
juntamente com a sua esposa -que desempenhou actividade
meritória e generosa como professora de Português no SHAPE e com sua filha participou nas várias actividades sociais do
SHAPE e da RMN, contribuindo ,de uma forma altamente
positiva para o bom relacionamento e para o prestígio das
forças armadas portuguesas neste Quartel-General.
Pelo conjunto das actividades desenvolvidas no desempenho
da sua missão, o tenente-coronel Luz Augusto evidenciou uma
grande aptidão para bem servir, prestando serviços relevantes
hs forças armadas portuguesas.
21 de Setembro de 1990. -. 0 Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, António Soares Carneiro, general.
(D.R., I1 SBrie, n." 249, de 27 de Outubro de 1990.)

Louvo o tenente-coronel António Marques Abrantes dos Santos,
porque durante os cerca de três anos que serviu no Supremo
Quartel-General das Forças Aliadas na Europa (SHAPE) desempenhou, entre outras funções, na Divisão-da Policy, a de
coordenador da sua secção, no exercício da qual coordenou
as actividades de 15 oficiais de oito nações aliadas, demonstrando possuir cultura militar diversificada, forte personalidade,
boas qualidades de senso e ponderação e um natural sentido
das res~onsabilidades.
Por longos períodos de tempo, sempre que o seu chefe de secção teve de se ausentar, substituiu-o, apesar da presença de
oficiais com maior antiguidade, o que, em termos internacionais,
representa aceitação e reconhecimento por todos os seus camaradas, afirmando-se como elemento de importância fundamental
em apoio da acção do comando do SHAPE.
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No âmbito da sua Divisão, foi o oficial encarregado das relações do ACE com a França, tarefa da mais alta importância
e delicadeza nos múltiplos aspectos que a integram, tendo
assistido, a convite das autoridades deste país, a vários exercícios importantes para a defesa conjunta da Europa e também
acompanhou, dentro dos reduzidos limites de accão quc lhe
foram impostos, a evolução da execução dos vários ãcordos
de coordenação entre os MNCs e a Espanha, tendo, no entanto,
a sua acção sido importante na defesa dos interesses nacionais.
Participou em exercícios realizados no âmbito do SHAPE, em
que desempenhou funções de relevo que implicaram a apresentação de briefings às mais altas entidades intervenientes e
também um contacto permanente e diversificado com várias
agências da NATO.
Oficial dotado de elevada capacidade de trabalho, de grande
cultura geral e de um apurado sentido do dever, contribuiu
de forma expressiva e com muita qualidade para a elaboração
de grande parte dos memorandos e outros trabalhos realizados
pela representação militar nacional em proveito da informação
do EMGFA e de outros órgãos das forças armadas portuguesas.
O tenente-coronel Abrantes dos Santos participou sempre, activa
e entusiasticamente, juntamente com a sua esposa e filha, nas
várias actividades de apoio à vida da comunidade internacional do SHAPE, integrando, por vezes, grupos de actividades
e comités diversos, nos quais desempenhou função de relevo
como representante nacional.
Desenvolveu durante os trabalhos preparatórios e depois no
decorrer das celebrações do Dia de Portugal actividades de
grande responsabilidade que contribuíram para a organização
e apresentação de uma recepção nacional que muito dignificou
e honrou a presença de Portugal e das forças armadas no seio
da comunidade internacional do SHAPE.
Por tudo isto, o tenente-coronel Abrantes dos Santos demonstrou um esclarecido e excepcional zelo no cumprimento da
sua comissão de serviço militar no SHAPE, desempenhada
de uma forma altamente honrosa e brilhante e da qual resultou
prestígio para as instituições militares nacionais, pelo que os
seus serviços devem ser considerados como relevantes, extraordinários e distintos.

4 de Outubro de 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, António Soares Carneiro, general.
( D . R., I1 SBrie,

n.O

249, de 27 de Outubro de 1990.)
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Louvo o major de artilharia (04334365) José Manuel Freire Nogueira, porque durante os cerca de três anos que desempenhou
funções na Divisão de Informações do Supremo Quartel-General das Forças Aliadas na Europa (SHAPE), tendo a seu cargo
essencialmente o estudo dos aspectos relacionados com a ordem
de batalha e o equipamento do pacto de Varsóvia, rapidamente se afirmou como o especialista do SHAPE nesta área
do conhecimento militar, facto que naturalmente o impôs ao
conhecimento e admiração dos oficiais da mais alta hierarquia
deste Quartel-General.
Mercê das suas elevadas capacidades de análise e estudo face
à situação político-militar decorrente, o major Nogueira produziu estudos, em tempo, acerca das alterações na organização,
estrutura e capacidades soviéticas e do PV que se revelaram
de grande utilidade, não s6 como elemento base para as
negociações decorrentes em Viena sobra as reduções de armamento convencional, como também serviram de suporte à realização de briefings de informação, fora do SHAPE, em apoio
dos vários encontros de natureza política do general SACEUR
e mais tarde foram essenciais para o estabelecimento da estrutura de base do inimigo convencional a ser empregue em futuros exercícios do ACE.
Fruto igualmente das suas excepcionais qualidades militares,
produziu diversos documentos, dos quais há a realçar um
conhecido pelo seu próprio nome, Nogueira Paper, que circulou, com plena aceitação, não s6 pelos vários departamentos
do SHAPE como pelo Estado-Maior Internacional, em Bruxelas.
O major Nogueira demonstrou também, e mais uma vez, no
cumprimento desta missão, em ambiente internacional, ser possuidor de elevadas qualidades de inteligência, espírito de decisão, capacidade de trabalho e de iniciativa, cultura geral e
dedicação que lhe granjearam a estima e consideração dos
seus camaradas, nomeadamente dos seus superiores, tendo sido nomeado durante os exercícios ACE 89 comandante do
conjunto das Forças Laranja e tendo acompanhado, como
oficial de informações, o general DSACEUR (GE), a
Norfolk (EUA), durante os exercícios «Open Road 90», o que,
dado o seu actual posto, constitui motivo de satisfação e
orgulho para as Forças Armadas Portuguesas.
Foi um participante activo da vida social deste Quartel-General
juntamente com a sua esposa e filhos, uma missão delicada
e altamente dificil de embaixador do seu País.
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Participou com a representação nacional na elaboração de documentação vária com interesse para a informação e resolução de
problemas relacionados com as nossas forças armadas.
O major Nogueira demonstrou assim o empenhamento de um
esclarecido e excepcional zelo no cumprimento da sua comissão
de serviço militar no SHAPE, desempenhada de uma forma
altamente honrosa e brilhante, de que resultou prestígio para
as instituições militares nacionais, pelo que os seus serviços
devem ser considerados de elevado mérito.
17 de Outubro de 1990.- 0 Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, António Soares Carneiro, general.
(D.R.. I1 Série, n." 255, de 5 de Novembro de 1990.)

Louvo, por proposta do general presidente da Comissão de Educação Física e Desportos das Forças Armadas deste EMGFA, os
componentes da missão militar que partícipou no XXXIX
Campeonato Mundial Militar de Corta-Mato do CISM, no
Canadá, onde obtiveram excelentes resultados técnicos na modalidade de cross curto, nomeadamente uma medalha de ouro,
uma de prata (colectiva) e uma de bronze.
A proeza alcançada merece o maior destaque dado terem estado
presentes naquela competição 221 atletas e 21 nações, entre
eles alguns dos mais destacados valores mundiais da especialidade.
Acresce que, para além da excelência dos resultados técnicos,
a presença portuguesa no Canadá se pautou por um comportamento social e postura disciplinar irrepreensíveis, atitudes
que, no seu conjunto e perante uma concorrência tão alargada,
muito dignificaram a imagem das forças armadas nacionais.
Nesta conformidade, e tendo em conta que os resultados conseguidos foram uma resultante natural de uma cuidadosa e esforçada preparação atlética, decorrente da responsabilidade assumida pela comissão cometida, louvo o pessoal militar da Guarda
Fiscal a seguir apontado:
Tenente-coronel de infantaria João Rodrigo Rocha.
Tenente Fernando José Bessa.
Soldado Alvaro Costa.
Soldado José Arnérico Brito.
Soldado Lino Pires.
Soldado Arlindo Pedro Macedo.
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Soldado João Manuel Junqueira.
Soldado Alberto Maravilha.
4 de Outubro de 1990.-0
Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, António Soares Carneiro, general.
(D.R., I1 Série, n." 249, de 27 de Outubro de 1990.)

Estado-Maior do Exército
Louvo o general (50275411) Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalhq
pela forma altamente eficiente, muito dedicada e prestigiante
para o Exército como desempenhou as funções de General
Ajudante-General durante os últimos três anos e meio.
Oficial general de reconhecida alta craveira intelectual, de
excelente preparação técnico-profissional e de elevada formação moral, a sua carreira militar tem sido pautada por um
inexcedível sentido de missão, permanente procura de valorização profissional para bem servir o Exército, total dedicação
ao serviço e prática de virtudes que distinguem o militar, tais
como o carácter impoluto, a disciplina consciente, a extrema
lealdade e a disponibilidade permanente. Qualidades e virtudes
que estão expressas nos louvores inscritos na folha de serviços
do general Olivira Carvalho, que no Exército serve há mais
de quarenta anos e relativos ao apreço pela forma como tem
desempenhado várias funções, nos diversos postos, nas áreas
da instrução, do Comando, da administração e do ensino militar.
No exercício do elevado cargo de Ajudante-General, o general
Oliveira Carvalho mais uma vez fez prova das suas elevadas
capacidades de estudo e planeamento, coordenação de acções
e direcção.
A frente do Departamento de Pessoal do Estado-Maior do Exército desenvolveu acções que muito contribuirão para uma maior
eficácia na obtenção e administração dos recursos humanos
necessários à Instituição, renovando os serviços de recrutamento
e dinamizando a acção dos Centros de Selecção e Distritos de
Recrutamento e Mobilização, reestabelecendo normas de administraçiío de pessoal e propondo princípios relativos à administração da Justiça e da Disciplina. A sua acção persistente de
direcção se devem os estudos que conduziram à proposta sobre
o novo Estatuto dos Militares das Forças Armadas, à Lei do
Serviço Militar e sua regulamentação, ao novo conceito do
Serviço Militar Obrigatório, à redifinição de regras de admi-
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nistração do Pessoal Civil Departamental do Exército, à dinamização das Chefias dos Serviços de Assistência Religiosa e
de Bandas e Fanfarras do Exército. Num ~eríodode intensas
e rápidas mutações, foi o general Oliveira Carvalho um
homem de mudança e adaptações, completamente integrado
nas directivas do Comandante do Exército e dirigente atento
aos interesses duma Instituição que tem como área muito
sensível a administração de pessoal, observando permanentemente a conciliação entre o interesse dessa Instituição e o
interesse individual de cada um.
Ao transitar para as elevadas funções de Vogal do Supremo
Tribunal Militar, o Exército, o seu General-Chcfe e o seu
Corpo de Generais vêem partir um camarada de eleição e um
amigo, mas com a consciência de que o general Oliveira Carvalho vai prestigiar o Exército e enriquecer aquele Venerando
Órgão da Instituição Militar com a sua experiência e humanidade.
Pela acção desenvolvida no alto cargo que agora deixa de exercer, deseja o General Chefe do Estado-Maior do Exército testemunhar ao general Oliveira Carvalho o seu profundo apreço
e reconhecimento do Exército e classificar os seus serviços,
de que resultou lustre para a Instituição, extraordinários, relevantes e muito distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 9 de Novembro de 1990.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firittiilo Miguel, general.
Louvo o coronel de infantaria (50991111) Aníbal Rodrigues da
Silva, pela forma altamente eficiente como, durante dois anos,
comandou a Escola Prática de Infantaria.
Profundo conhecedor da unidade, onde serviu quase ininterruptamente durante os últimos dez anos, dotado de espírito
de iniciativa, invulgar determinação na consecução dos objectivos que se propõe atingir, grande capacidade de trabalho,
desembaraço e apreciável senso prático, logrou, mercê destes
atributos, imprimir à sua acção de comando um dinamismo
muito próprio que se reflectiu de forma marcante na imagem
de eficiência da Escola. Eficiência amplamente reconhecida,
quer no cumprimento da sua missão fundamental através dos
resultados obtidos nos numerosos e diversificados cursos que
anualmente lhe compete ministrar, quer em muitas outras actividades de carácter pedagógico, operacional, de conservação,
remodelação e ampliação de instalações, comemorativo ou de
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apoio ?
investigação.
i
Salientam-se, pela sua relevância, as comemorações do 1.0 Centenário da Escola que atingiram indiscutível brilho e projecção, as visitas das altas entidades portuguesas e estrangeiras, as demonstrações militares, nomeadamente as que tiveram como objectivo apresentar novos equipamentos de concepção e fabrico nacional, organização em
termos inovadores do exercício de postos de comando comum
aos vários cursos de promoção a Capitão das Armas e Serviços, bem como exaustivos e rigorosos testes operacionais de
várias novas armas.
Naturalmente comunicativo e sociável, com notável aptidão
para criar bom relacionamento e sanar diferendos pessoais,
desenvolveu nos seus subordinados saudável espírito de coesão
e camaradagem. Preocupou-se também em fomentar o estreitamento de relações com as autoridades e população civil local,
de que resultou manifesta melhoria de entendimento mútuo,
com benefícios evidentes.
Do conjunto de actividades realizadas e das qualidades evidenciadas pelo coronel Rodrigues da Silva, que caracterizaram
o seu comando na EPI, resultou inegável honra e lustre para
a Instituição Militar, fazendo jus a que, na altura em que
cessa o comando por ter sido nomeado para a frequência do
Curso Superior de Comando e Direcção, os serviços por si
prestados sejam considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 5 de Agosto de 1990 -O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Louvo o capitão do serviço geral do Exército (51327411) António
Sotana Catarino, que em breve passa i situação de reserva,
pelas elevadas qualidades demonstradas ao longo dos seus 38
anos de serviço sempre no Serviço de Saúde, onde se alistou
como voluntário, e ultimamente sempre em funções de responsabilidade no Hospital Militar Principal. Oficial inteligente,
extraordinariamente brioso e responsável, profundo conhecedor
da problemática da Instituição Militar em geral e dos Serviços
de Saúde, em particular, tem sido sempre um prestimoso e
indispensável colaborador dos Comandos e Direcções sob as
quais serviu, tal como agora e nesta fase da sua carreira.
Distinguindo-se pelas suas qualidades de método e organização,
foi nestes últimos anos um execelente Chefe da Secretaria e
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um excepcional colaborador da Direcção, que largamente beneficiou da sua actuação, sempre atenta, interessada e em coordenação fácil dos vários sectores hospitalares. Nunca regateando
esforços ou colaboração eventual dentro do âmbito hospitalar
ou do Serviço de Saúde, pertencem-lhe ainda alguns estudos
de reflexão e sugestões sobre carreiras de enfermagem, sequência
harmonizativa entre funções e postos na evolução da carreira
militar dos quadros a que pertenceu, trabalhos que realizou
sempre com interesse e perspectivas úteis.
Pela conduta sempre abnegada ao longo da sua carreira em
quaisquer funções, comportando-se com inexcedível lealdade
para com os seus superiores, evidenciando notório sentido de
chefia e grande capacidade de coordenação e tomando com
oportunidade iniciativas exemplarmente correctas o capitão
Sotana Catarino contribuiu de forma marcante para a honra
e lustre do Exército, devendo os serviços que prestou ao longo
da sua muito digna carreira serem considerados extraordinários,
relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 5 de Agosto de 1990 - O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
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o o coronel de infantaria (50172311)
*és
Teixeira
acinto, do Regimento de Infantaria do Porto, pela forma muito
igna, entusiástica e eficiente como exerceu, ao longo de mais
de dois anos, o cargo de comandante do Regimento de Infantaria do Porto.
Tendo à sua responsabilidade uma unidade especialmente complexa e sujeita a solicitações constantes que se fazem sentir nos

mais diversos campos de actividade, soube em todas as situações e mercê da sua experiência, do seu entusiasmo e do seu
dinamismo, levar ao melhor termo, com eficácia evidente, todas
as tarefas que àquela foram cometidas, sendo de realçar os
esforços que desenvolveu no sentido de criar no aquartelamento condições para a optirnização da instruçáo de armas
pesadas e de melhorar, sempre cada vez mais, os requisitos
físicos indispensáveis à vida e ao trabalho dos seus subordinados.
Merece também particular destaque ter conseguido, graças ao
seu inwlgar espírito de iniciativa, à sua generosa entrega ao
Regimento, à sua persistência e à sua notável capacidade de
comunicação e de relacionamento humano, desenvolver, entre
os militares e civis que comandou, um espírito de corpo sólido
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e um ambiente de trabalho simultaneamente exigente e agradável, ambos afinal conducentes a uma acentuada melhoria
na qualidade do cumprimento da missão.
Recebendo com frequência visitas de importantes entidades,
nacionais e estrangeiras, e participando activamente em cerimónias militares de alta responsabilidade, sempre se houve o
seu Regimento, em tais eventos, com grande dignidade, muita
competência e excepcional espírito de serviço, ao que não
são alheios os conselhos, as instruções e os apelos que oportuna e acertadamente soube transmitir aos respectivos intervenientes, bem como o clima geral de dedicação e de culto
pela função militar que sempre soube alimentar no quotidiano
da vida regimental.
Oficial muito correcto e dedicado, lealíssimo, óptimo e sempre
disponível camarada e dotado de forte apego à carreira das
armas e à sua dignificação, foi o coronel Teixeira Jacinto protagonista de uma conduta engrandecedora do Regimento de
Infantaria do Porto, que tão excelentemente comandou, e bem
assim prestigiante para a Região Militar do Norte e para o
Exército, pela honra e pelo lustre que lhes conferiu, devendo
os serviços que a ela correspondem ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 28 de Setembro de 1990.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Finnino Miguel, general.
Louvo o coronel de infantaria (51404111) Francisco Nunes Roque,
pela acção de comando desenvolvida ao longo de trinta meses
nas funções de comandante do Regimento de Infantaria de
Abrantes, onde teve oportunidade de pôr à prova as qualidades pessoais e militares que lhe foram apontadas quando
escolhido para tão importante e difícil missão. Empenhando-se,
de forma determinada e isenta de complexos na prossecução
dos objectivos de saneamento da situação administrativo-logística da unidade, já iniciados pelo seu antecessor, conseguiu, graças a uma grande capacidade imaginativa, a um esclarecido
poder de análise, a uma atenção permanente sobre os indicadores de gestão, a uma persistente pressão sobre os agentes
envolvidos na obtenção das soluções que se impunham e valendo-se de urna experiência profissional esclarecida e diversificada, obter resultados que se reputam de muito positivos
e que permitem encarar o futuro com optimismo que já transparece na eficiência das actividades que a unidade exterioriza.
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Interpretando esclarecidamente as directivas e ordens de escalões superiores, soube conciliar as diversas actividades que levam ao cumprimento cabal da missão atribuída ao Regimento,
sem prevalência de uma em prejuízo de outras, mas, dedicando à instrução uma atenção particular, incentivando instrutores e instruendos, solicitando estudos e propostas, sobre as
quais decidiu com oportunidade e clareza, dinamizando, com
a sua presença e peio exemplo, as áreas em que houve que
exercer esforços pontuais. A melhoria progressiva dos resultados conseguidos ficou bem patente nos relatórios das inspecções realizadas.
Nas relações com as autoridades locais e com a população civil,
soube granjear apoio e reconhecimento, sendo de salientar uma
sã e frutuosa integração, contribuindo, de forma dinâmica e
agressiva mas ao mesmo tempo sensata e participativa, para
a divulgação da realidade do serviço militar, das suas potencialidades e virtualidades bem como das suas dificuldades e anseios
e de quanto ultrapassa os militares a impossibilidade de prestar
muitos dos apoios que lhe são solicitados.
O coronel de infantaria Nunes Roque, pelo seu dinamismo e
eficiência, com uma sólida cultura militar e humanística, empenhou-se no comando do Regimento de Infantaria de Abrantes
com raro sentido prático, conduzindo aquela unidade a um
nível de eficiência, disciplina e espírito de corpo que muito
a prestigiam, pelo que os serviços por si prestados são considerados extraordinários, relevantes e distintos tendo dos mesmos resultado honra e lustre para o Exército.
Ministério da Defesa Nacional, 28 de Setembro de 1990.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firnzino Miguel, general.
Louvo o tenente-coronel de infantaria (50996011) Fernando Pereira
Vicente, pela forma extraordinariamente competente e digna
como exerceu o comando do Batalhão do Serviço de Transportes durante mais de 20 meses.
Deixando o comando da unidade por força da sua promocáo
ao posto superior, é de elementar justiça referir os significativos resultados obtidos através da sua eficiente acção alicerçada no notável conjunto de qualidades morais e profissionais
que o exornam e que lhe têm vindo a ser reconhecidas ao longo
da sua prestigiada carreira. Destas relevam-se a sua integridade
de carácter e lealdade, a sua extraordinária dedicação e capacidade de trabalho, o seu espírito disciplinado e disciplinador
e o seu sentido do dever.
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No exercício do seu comando, para além das dificuldades decorrentes de uma unidade dispersa por três aquartelamentos
e com as caracteristicas de órgão de execução de um serviço
permanente e inadiável, como os transportes, teve de ultrapassar a grave carência de quadros e tropas que afectam de
modo geral o Exército, mas de forma particularmente gravosa
as unidades mais exigentes em especialidades técnicas. Não obstante as dificuldades, soube o tenente-coronel Vicente assegurar o cumprimento de centenas de missões de transportes requisitadas, para além das constantes e permanentes solicitações
para serviços inopinados.
No âmbito da instrução sublinha-se o muito bom nível de
rendimento conseguido no Curso de Formação de Praças e as
alterações técnicas introduzidas na metodologia da fase final
da Instrução de Condução Auto que se traduziram em significativa melhoria dos seus resultados.
Na área das instalações também se notaram grandes progressos, e muito especialmente, na notável obra desenvolvida no
Terminal de Transportes de Lisboa, criando condições tanto
quanto possível dignas e funcionais para o alojamento e instrução do Curso de Formação de Praças.
Destacam-se igualmente as medidas tomadas para maior rigor
e controlo dos exames de condução e passagens dos respectivos certificados bem como das cargas, nomeadamente, completos de viaturas, colecções de ferramentas e material oficinal.
Finalmente, realça-se o modo como o tenente-coronel Vicente
granjeou a colaboração franca e prestimosa dos seus quadros
e das praças o que muito contribuiu para o bom nível moral
e disciplinar da unidade.
Pelo exposto, considera-se que das excepcionais qualidades militares reveladas e da forma altamente eficiente e brilhante como
o tenente-coronel Pereira Vicente exerceu o comando no Batalhão de Serviço de Transportes resultaram honra e lustre para
o Exército, devendo os serviços por si prestados serem classificados de extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 28 de Setembro de 1990.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Louvo o coronel tirocinado de artilharia (51200411) Manuel de
Azevedo Moreira Maia, do Quartel-General da Região Militar
do Norte, pela forma modelar, distinta e extraordinariamente
eficaz como durante dois anos desempenhou o cargo de chefe
do estado-ma+ daguele Comanda Territorial.
,
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Oficial de invulgar craveira moral, humana e profissional, pôde
mais uma vez confirmar a posse de excelentes qualidades, aliás por
todos reconhecidas, e afirmar-se como um planeador, um conselheiro, um coordenador e um chefe de alto nível, o que fez
com que as dificuldades que enfrentou, principalmente por
virtude da complexidade do cargo e de indisfarçáveis carências
de pessoal, parecessem em menor número e de menor dimensão.
Inteligente, muitíssimo sensato, competente e profundo cultor
dos valores castrenses, conseguiu, com efeito, por um lado,
afirmar-se, entre os elementos do estado-maior, como um chefe
respeitado, prestigiado e no qual todos sempre reconheceram
inquestionável ascendente e, por outro lado, cotar-se entre os
responsáveis pelas diversas unidades, estabelecimentos e órgãos,
como um camarada sempre disponíy#para o conselho oportuno
e judicioso, a ajuda desinteressada e leal, a censura construtiva
e a ligação escrupulosa com o Comando da Região Militar.
Dotado de grande aprumo moral, de total integridade de carácter,
de enorme serenidade e de muito boa qualidade de apreensão
das situações e dos aspectos particularmente delicados de muitas
delas, constituiu-se num preciosíssimo colaborador do seu
comandante, ao qual apresentou sempre as mais fundadas
recomendações, as mais consistentes propostas e as mais francas
opiniões, tudo no sentido de que, em última análise, fossem
atingidas as decisões mais correctas e assim fosse melhor
cumprida a missão cometida ao Comando da Região Militar a
que pertence.
Merece também realce a exrtaordinária aptidão revelada para
conciliar pontos de vista distintos e por vezes contraditórios e
para aplainar arestas de problemas difíceis, sempre à luz do que
considerou ser o bem da sua Região Militar e do Exército, o
que foi possível graças à sua fina percepção dos factos, sólida
formação cívica, apurada argúcia, forte poder de argumentação
e exacta noção do cumprimento do dever. Esta sua faceta propiciou-lhe, para além de tudo o mais, a amizade e a consideração
de todos os militares da Região Militar do Norte, superiores e
inferiores, no Quartel-General e fora dele, e bem assim das
principais entidades civis da área.
Dedicado por inteiro ao desempenho do seu cargo, suportou,
com enorme espírito de sacrifício e grande resistência física
e psicológica, todas as diversas contrariedades que sempre surgem
em lugar tão importante quão espinhoso, e, para tal, vezes sem
conta trocou o justo descanso pela presença actuante em prol
do serviço.
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Preocupado com o comando e a gestão do Quartel-General,
também neste particular evidenciou os seus óptimos dotes de
chefia e tudo fez para melhorar as condições de vida e de trabalho
dos que nele servem, tendo nisso sido apenas contrariado por
carências de pessoal e pela limitada existência de meios de apoio
logístico próprios.
Na altura em que deixou o seu cargo, é de toda a justiça realçar
desta forma a excelente acção do coronel Moreira Maia, a qual
se revestiu do maior brilho e de muita dignidade, transmitiu um
forte sinal de competência dentro e fora do meio militar e
conferiu honra e lustre à Região Militar do Norte e ao Exército,
correspondendo a serviços que classifico de extraordinários,
relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 28 de Setembro de 1990. - 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Lou

:oronel de artilharia (50446811)
Morais
imeida, pela elevada competência, extraordinário espírito
de missão e excelentes qualidades humanas e profissionais, mais
uma vez confirmadas, agora no período de cerca de dois anos
em que comandou o Regimento de Artilharia da Serra do
Pilar.
Tendo dedicado particular atenção à instrução, em geral, e à
I formação cívica e militar do pessoal do Serviço Efectivo Normal, em especial, bem como à manutenção, no mais alto nível
possível, dos encargos operacionais cometidos à sua unidade,
conduziu esta segundo padrões de elevada eficiência, aliás
abundantemente comprovada em exercícios regionais e nacionais, inspecções e visitas de altas entidades. Tais resultados,
considerados à luz da conhecida escassez de meios com que se
debateu, s6 foram possíveis graças ao conjunto de qualidades
de que é dotado, ao exemplo que constituiu e à sua grande
capacidade para estimular o saber e o querer dos seus subordinados, tendo com estes criado uma equipa responsável, coesa,
possuidora de arreigado espírito de corpo e sempre preocupada
com a melhoria do cumprimento da missão atribuída.
É de sublinhar a sua esforçada e inteligente acção no aperfeiçoamento das infra-estruturas do seu Regimento, aliás em
estrita obediência ao respectivo plano director, sendo também
de realçar o interesse que soube despertar nos seus comandados,
com vista à revitalização dos órgãos fundamentais, de entre
estes se salientando as novas instalações dos sargentos, tidas
como modelares
ae
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Oficial dotado de vincada personalidade, extrema integridade
de carácter, esclarecida inteligência, enorme maturidade, elevada competência técnica e irrepreensível aprumo de atitudes
e de procedimentos, sempre pautou a sua actuação pelo atento
estudo dos problemas e das situações e por uma frontal expressão das suas posições, revelando, em todos os actos de
comando, uma notável coerência e grande honestidade intelectual.
Pela excelência da sua acção de comandante e do seu comportamento de oficial digno e exemplar e de camarada leal e firme,
bem como pela extraordinária capacidade revelada para um
relacionamento óptimo com iguais, inferiores e superiores e
ainda com entidades civis, públicas e privadas, o coronel Morais
de Almeida demonstrou, mais uma vez, uma invulgar envergadura de militar e prestou serviços dos quais indubitavelmente
resultaram honra e lustre para a Região Militar do Norte e
para o Exército e que justamente considero extraordinários,
relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 28 de Setembro de 1990. - 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mdrio Firmino Migrrel, general.
Louvo o coronel de cavalaria (50432911) Abel Luís Lemos Caldas,
pela forma eficiente e digna como, durante cerca de dois anos,
comandou a Escola Prática de Cavalaria.
Oficial possuidor de sólidos conhecimentos profissionais, apreciável dinamismo, espírito de iniciativa e sentido de organização, soube orientar a sua acção de comando por forma a
não s6 manter as actividades escolares no elevado nível a que
a Escola Prática de Cavalaria se guindou, como a acrescentar-lhe prestígio através da adequada e oportuna exploração de
determinados eventos especiais.
No primeiro aspecto é relevante mencionar, para além das
tarefas normais relacionadas com o ensino militar dos quadros
de Cavalaria, as excelentes organização, preparação e coordenação da Escola, em 1990 do exercício de postos de comando
comum aos cursos de promoção a Capitão das várias Armas
e Serviços, fruto de um trabalho de equipa levado a cabo com
profundidade, método e competência.
Em relação ao segundo aspecto atrás focado, foram marcos
importantes da vida da Escola a celebração do seu 1." Centenário, cujas cerimónias decorreram com grande elevação e
dignidade, como, aliás, foi superiormente reconhecido ao mais
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alto nível governamental, assim como a reunião em Portugal
dos comandantes das escolas de blindados da OTAN cuja
complexa organização, a cargo da Escola Prática de Cavalaria,
resultou a todos os títulos impecável.
E igualmente merecedora de realce a pronta e útil colaboração
que, sob o comando do coronel Lemos Caldas, a unidade prestou ao Serviço Nacional de Protecção Civil por ocasião das
cheias do Tejo em 1989.
Aliando à eficiência um conjunto de qualidades pessoais de
que se destacam a exemplar correcção nas relações sociais,
quer no meio militar quer no meio civil, e a inexcedível lealdade, o coronel Lemos Caldas exerceu na Escola Prática de
Cavalaria, mercê disso, uma acção de que resultou honra e
lustre para o Exército, pelo que os seus serviços devem ser
considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 28 de Setembro de 1990. - 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firrnino Miguel, general.
Louvo o coronel de cavalaria, na situação de reserva, (51146911)
Alvaro Nuno Lemos da Fontoura, em reconhecimento dos extraordinários serviços prestados ao Exército e ao País ao longo
de 47 anos, só interrompidos durante 11 anos por motivos
alheios à sua categoria de militar e às qualidades que ornam
a sua ~ersonalidade.
Militar de excepcional envergadura moral, cultivando o valor
da camaradagem não só nas afirmações como no desempenho
de todos os dias, o coronel Alvaro da Fontoura desempenhou,
sempre com inteira dádiva, superior competência e esclarecido
e excepcional zelo, as funções que ao lango da sua carreira
teve ocasião de exercer por forma altamente honrosa e brilhante, algumas bem delicadas e difíceis, exigindo também
ponderação e bom senso.
Com grande generosidade, ainda não tendo sido resolvida a sua
reintegração na carreira, aceitou colaborar no Grupo de Trabalho para o Estudo da História do Exército (1910-1945) para
o qual foi efectivamente nomeado em 13 de Agosto de 1985.
Nesta última fase do serviço efectivo, mais uma vez demonstrou, em difícil área que lhe foi distribuída, para além da
revelação das qualidades já focadas, muito empenhamento, superior cultura e critério e afincado trabalho que se traduziu
por uma valiosa contribuição para a Obra.
Ao terminar assim, de forma notável, a sua carreira militar,
no serviço efectivo, justo se torna distinguir publicamente os
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serviços prestados pelo coronel Alvaro da Fontoura, de que
resultaram honra e lustre, e inegável prestígio para o Exército,
considerando-os como extraordinários, relevantes e distintos,
constituindo exemplo a apontar no âmbito militar e merecedor
da maior admiração.
Ministério da Defesa Nacional, 28 de Setembro de 1990.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Louvo o tenente-coronel de engenharia (41477362) Alfredo Pires
Guerreiro, pelo conjunto das suas qualidades profissionais c
pessoais reveladas ao longo dos cinco anos em que foi professor no Instituto de Altos Estudos Militares, demonstrando
inequivocamente uma enorme dedicação ao serviço, através
do empenhamento em todas as tarefas de que foi encarregado
e da permanente disponibilidade para aquilo que excedesse
o âmbito da suas missões normais, trabalhos que executou
sempre com grande qualidade,
Coordenador da área de Engenharia soube sempre, para além
das inúmeras tarefas já previstas do antecedente, propor e executar as que entendia serem indispensáveis, ou mesmo apenas
títeis, # melhoria do ensino em geral e da sua área em particular. E fê-lo sempre sem propor meios humanos adicionais,
o que significou trabalho acrescido para os oficiais da sua
própria área. Merece relevo particular a actualização, melhoria
e publicação de novos Manuais e Notas Complementares. E justo realçar também a qualidade das suas intervenções nos diferentes cursos, em que evidenciou elevados dotes pedagógicos,
conhecimentos vastos e sólidos da sua Arma e também de
todas as áreas da Táctica com ela directa ou indirectamente
relacionadas.
Camarada excepcional, não só pela sua formação d t a r e
moral, como também pelo seu comportamento na vivência
diária, foi um elemento que muito contribuiu para que se
mantivesse um excelente ambiente de camaradagem e sã convivência entre o Corpo Decente. Teve ainda o tenente-coronel
Pires Guerreiro actuação notável no contributo que deu aos
grupos de trabalho de que fazia parte, quer no âmbito nacional
quer no da OTAN. Para eles se preparava sempre com cuidado extremo, sabendo ser porta-voz e defensor das soluções
mais adequadas para as entidades que representava e que, por
esse facto, também prestigiava.
Pelo conjunto de qualidades confirmadas, interesse e dedicação
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postos em toda a actividade desenvolvida o tenente-coronel
Pires Guerreiro deu honra e lustre ao Instituto de Altos Estudos
Militares e ao Exército, pelo que os seus serviços devem ser
considerados extraordinários, relevantes e distintos.
. d
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Ministério da Defesa Nacional, 28 de Setembro de 1990.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmirzo Miguel, general.
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Louvo o coronel engenheiro de transmissões (50772711) José Luís da
Silva Louro, pela forma muito responsável e eficaz como desemruil penhou o cargo de comandante da Escola Prática de Trans-11
missões, no qual evidenciou ser um distinto e digno oficial da
sua Arma.
Oficial tecnicamente muito competente e dotado de elevado
espírito de iniciativa e grande capacidade de organização, impulsionou e coordenou, com devoção e eficácia, todas as actividades
da sua unidade, fazendo-a atingir um nível elevado de realização
no cumprimento da missão e demais tarefas que lhe estão confiadas, a despeito das continuadas carências com que se debateu,
normente na área do pessoal.
Merece destaque o esforço que despendeu no importante campo
da instruçáo e formação dos Quadros e Tropas da Arma de
Transmissões, tudo tendo aí feito no sentido de os habilitar com
conhecimentos sólidos em especialidades muitas delas de elevado
tecnicismo e de alto interesse para o Exército.
Mas não deve esquecer-se a importante acção que perseverantemente desenvolveu em prol do melhoramento das infra-estruturas
da Escola, muito contribuindo, com o seu empenho pessoal, para
um significativo progresso verificado nas áreas do moral e bem-estar dos seus subordinados e da funcionalidade geral do aquartelamento, dando assim resposta rápida e consistente a uma das
grandes preocupações do comando que lhe é imediatamente
superior. E ainda de enaltecer a forma exemplar como congregou
vontades e técnicas sempre que a Escola Prática de Transmissões
teve que ministrar cursos a elementos de outras Armas, de outros
Ramos das Forças Armadas e até de Corpos não pertencentes
a estas, bem como acolher visitantes conceituados, nacionais
e estrangeiros, eventos que em todos os casos se coroaram de
êxito, graças à sua indesmentível capacidade didáctica, ao seu
sentido de organização e ao cavalheirismo e aprumo das suas
atitudes.
Muitíssimo aprumado, discreto, eficiente, disciplinado, leal e
inteiramente devotado ao cumprimento da sua missão, foi o
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coronel Silva Louro um excelente comandante da Escola Prática
de Transmissões, fazendo as suas qualidades pessoais e profissionais jus a que desta forma enalteça publicamente a sua acção,
a qual corresponde a seiviços que considero altamente meritórios
e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 28 de Setembro de 1990.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Louvo o tenente-coronel de transmissões (34291562) João José Simões
Roque, que há cinco anos consecutivos vem exercendo as importantes funções de professor dos Cursos do Instituto de Altos
Estudos Militares, com muita dedicação e completo empenhamento.
Oficial dotado de excelentes qualificações profissionais e de
boas qualidades pessoais, cumpriu com muito escrúpulo as suas
tarefas de professor, empenhando-se com grande dedicação nos
trabalhos a seu cargo, propondo modificações no sentido de
as melhorar quer quanto ao conteúdo quer quanto à pedagogia,
a utilizar, sempre orientado para a nielhoria da qualidade do
ensino a seu cargo. Quando solicitado para o cumprimento das
missões para as quais não se encontrava particularmente vocacionado, preparava-se com grande cuidado, cumprindo-as com
idêntico interesse e eficácia. São também de referir os trabalhos que planeou e acompanhou na sua execução, no âmbito
das instalações eléctrica, telefónica, sonora e informática do
IAEM, encontrando e propondo as melhores soluções, merecendo especial referência a instalação do sistema permanente
das comunicações de apoio aos exercícios de postos de comando.
Excelente camarada, o tenente-coronel Roque trabalha sempre
com a discrição de homem bem formado, nunca fazendo alarde
do empenhamento a que foi obrigado nem da qualidade dos
resultados obtidos. Foi particularmente notória a sua acção nos
vários exercícios de postos de comando em que tomou parte
e nos sucessivos exercícios da Série «ORION» para que foi
nomeado, como oficial de transmissões. Particularmente em relação a estes últimos a sua dedicação e conhecimentos profissionais, a par da capacidade para se aperceber e resolver situações complexas, foram de molde a merecerem as mais elogiosas
referências, resultando honra e lustre para o Exército.
O tenente-coronel Roque revelou invulgar competência, extrema dedicação e aptidão para desempenhar funções importantes
e delicadas e realizou serviços em prol do IAEM e do Exército
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que, com inteiro merecimento, devem ser considerados relevantes, extraordinários e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 28 de Setembro de 1990. - 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Finizino Miguel, general.
Louvo o tenente-coronel do serviço geral do Exército (51710311)
José Mogas, pela forma extremanente dedicada e competente
como exerceu durante cerca de três anos e meio o comando
do Batalhão do Serviço Geral do Exército.
Oficial muito correcto e educado, dotado de grande capacidade
de trabalho, ponderado, com boa capacidade de julgamento e
elevado sentido da disciplina, empenhou-se com grande noção
das responsabilidades nas complexas e múltiplas exigências
impostas pelo comando de uma unidade com as características
do Batalhão do Serviço Geral do Exército, dispersa por dois
aquartelamentos, ambos partilhados com outros órgãos do Exército e estranhos a este, e funcionando como depósito de adidos
da Região Militar de Lisboa.
Destaca-se a sua preocupação com a melhoria do controlo do
muito elevado número de pessoal adido em largas dezenas de
órgãos e estabelecimentos, o meritório esforço desenvolvido na
benfeitoria das condições de alojamento e bem-estar do pessoal
e da funcionalidade geral das instalações, a sua actividade com
vista ao bom rendimento de instrução dos cursos de oficiais,
sargentos e praças cometidos à unidade e a do próprio pessoal
desta, a acção disciplinar, firme, correcta e oportuna e o seu
empenho na dignificação do Serviço Geral do Exército.
Merecem ainda realce a sua larga experiência profissional e
assinável capacidade de organização e planeamento que, aliados
a um notório espírito de bem servir, dinamismo, sociabilidade
e espírito de iniciativa lhe permitiram uma criteriosa e profícua utilização dos parcos recursos disponíveis.
Oficial com excelentes qualidades morais, das quais se destacam a virtude de lealdade, considera-se que da acção exercida
pelo tenente-coronel Mogas, no comando do Batalhão do Serviço Geral do Exército, resultou lustre e honra para a
Região Militar de Lisboa e para o Exército e reputam-se os
serviços por si prestados de extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 28 de Setembro de 1990.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Migrrel, general.
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército adoptar, para todos
os efeitos legais, o louvor conferido pelo general presidente da
Comissão para Estudo das Campanhas de Africa ao coronel
de infantaria, na situação de reserva, (50266511) Manuel dos
Santos Moreira e publicado na Ordem de Serviço n.O 67, de
1 de Setembro de 1989, do Estado-Maior do Exército, com a
seguinte redacção:
«pela extraordinária eficiência e grande dedicação com que,
há quase oito anos, vem servindo como adjunto da Comissão
para Estudo das Campanhas de Africa (1961-74).
Oficial muito trabalhador e metódico, dotado de viva inteligência e de apreciável capacidade de organização e de iniciativa, e possuidor não só de elevada qualificação profissional,
como dum conhecimento directo muito aprofundado daquelas
campanhas, sobretudo na sua fase inicial, foi um elemento
da maior valia em todos os estudos e trabalhos prévios da
referida comissão.
Quando esta encetou a redacção e publicação dos primeiros
quatro volumes da ((Resenha Histórico-Militar*, o coronel Santos
Moreira desempenhou um destacado e muito relevante papel
na coordenação e aperfeiçoamento dos respectivos textos, bem
como em todas as tarefas seguintes ligadas à sua impressão e
sucessivas revisões tipográficas.
Houve-se, ainda, com grande mérito no estabelecimento de
grande parte dos contactos respeitantes à elaboração dos cadernos de encargos dos concursos a abrir para o efeito e
também na satisfação de muitos dos pedidos de informações
dirigidos à Comissão para Estudo das Campanhas de Africa por
entidades ou pessoas que necessitavam conhecer dados acerca
das campanhas de ~ f r i c a .
Bem merece, assim, o coronel Santos Moreira que lhe seja testemunhado pelo presente louvor o alto apreço em que foi
tida a sua actuação, de que resultou honra e lustre para o
Exército, e que os seus serviços sejam considerados extraordinários, relevantes e distintos.»
Ministério da Defesa Nacional, 29 de Novembro de 1990.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Manda
os
da
de

o Chefe do Estado-Maior do Exbrcito adoptar, para todos
efeitos legais, o louvor conferido pelo general presidente
Comissão para Estudo das Campanhas de Africa ao coronel
infantaria, na situação de reserva, (50813611) António Gomes
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Baptista Ferro e publicado na Ordem de Serviço n." 69, de
8 de Setembro de 1989, do Estado-Maior do Exército, com a
seguinte redacção:
«pela invulgar competência e extraordinário interesse com que,
durante mais de oito anos, prestou o seu distinto contri&to
à Comissão para Estudo das Campanhas de Africa (1961-74).
Oficial muito inteligente, culto e dotado de grande sentido crítico e de sólida preparação profissional, adaptou-se com rapidez e muito empenho às tarefas de nova índole que agora
lhe foram cometidas no âmbito histórico-militar. sendo desde
logo relevante a sua colaboração nos trabalhos prévios, tanto
de investigação como de esquematização das futuras publicações.
Possuidor dum conhecimento muito aprofundado e directo dum
dos teatros de operações em causa e redigindo com clareza e
certa facilidade, o coronel Baptista Ferro teve papel de particular relevo e de excepcional mérito, na elaboração dos textos
que serviram de base à análise e última redacção da comissão,
a que pretencia aliás, quer no referente a alguns aspectos da
organização do nosso Exército quer tudo quanto dizia respeito
àquele teatro de operações.
Ao longo de todo este período, teve ocasião ainda de participar
activamente, e sempre de forma destacada e eficaz, em todos
os complexos e delicados trabaihos da comissão conducentes
à publicação dos quatro volumes da «Resenha Histórico-Militar» já editados ou no prelo.
Por quanto antecede é bem merecedor o coronel Baptista Ferro
que lhe seja dado público testemunho do alto apreço em que
foram tidos os seus importantes serviços, de que resultou honra
e lustre para o Exército, e que estes sejam considerados extraordinários, relevantes e distintos.»
Ministério da Defesa Nacional, 29 de Novembro de 1990.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mdrio Firmirzo Miguel, general.
Louvo o coronel de artilharia (50833911) José Paulo Abreu Nogueira
Pestana, pela forma extremamente dedicada e dinâmica como
comandou o Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de
Cascais durante quase três anos.
Possuidor de elevada craveira técnico-profissional no campo da
artilharia antiaérea e desde há muito empenhado nos estudos
tendentes à sua modernização no Exército Português, caracterizou
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essencialmente a sua acção de comando pelo grande interesse
manifestado na melhoria da eficácia dos meios antiaéreos existentes através do aperfeiçoamento dos processos e técnicas da instrução dos quadros, quer permanentes quer de complemento. Com
o mesmo objectivo providenciou, com entusiasmo e notável
persistência, para que fossem criadas com oportunidade as
condições, em termos de infra-estruturas e de preparação de
programas, para o arranque e desenvolvimento da instrução de
míssil Chaparral, com que o Exército vai ser dotado em breve.
Dando provas no desempenho das suas funções de grande
abnegação, lealdade, reconhecida coragem moral, espírito de
obediência e sentido das realidades, revelou aptidão para bem
servir em diferentes circunstâncias e capacidade para ocupar
postos de maior responsabilidade.
Por todos estes atributos e pela forma como sempre se preocupou
em prestigiar e salvaguardar os valores e interesses da Instituição
Militar no relacionamento com as entidades civis e a população
de Cascais, é o coronel Nogueira Pestana merecedor de que os
serviços por si prestados como comandante do CIAAC sejam
considerados extraordinários e de muito elevado mérito.
Ministério da Defesa Nacional, 29 de Novembro de 1990. - 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, A4drcíricl Firmirzo Miguel, general.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército adoptar, para todos os
efeitos legais, o louvor conferido pelo Director do Serviço de
Saúde ao coronel médico (50937211) Rui Franco Gil e publicado
na Ordem de Serviço n.O 31, de 3 de Agosto de 1990, daquela
Direcção, com a seguinte redacção:
«que ao longo dos três últimos anos servindo como meu adjunto,
se dedicou completa e integralmente à missão atribuída, muitas
vezes com sacrificío do seu merecido espaço de repouso, marcando
de uma maneira intensa e extraordinariamente válida todo o
interesse e preocupação das funções, de molde a que todas as
dificuldades fossem ultrapassadas. De uma franqueza e lealdade
notáveis, aliava a estas qualidades um elevado senso crítico,
objectivo e aberto nas suas opiniões que sempre acolhemos com
o máximo interesse e nos ajudaram a gerir situações nem sempre
fáceis. Profissional competente, juntava aos seus conhecimentos
técnicos uma vastíssima experiência humana que, aliada à
vivência interessada dos problemas desta Direcção, constituiu um
pilar importante no complexo edifício que integra o Serviço
de Saúde.
Militar disciplinado, disciplinador e de uma integridade de
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carácter notáveis, usou sempre estas extraordinárias qualidades
no relacionamento com superiores e inferiores hierárquicos, o
que facilitou de um modo notável a sua passagem por esta
Direcção em que todo o pessoal, quer militar quer civil, beneficiou de um modo ímpar com o seu convívio e onde as qualidades
humanas se evidenciaram também em elevado grau. Agora que
por razões de idade passará à situação de reserva, todo o seu currículo de militar competente, dinâmico, probo e modesto a maior
parte das vezes, diligente e extraordinariamente interessado pela
Instituição que ao longo de tantos anos serviu, confere ao coronel
médico Franco Gil o pleno direito de que aqueles serviços,
de que resultou grande benefício à Instituição e manifesto lustre
para o Exército, sejam considerados extraordinários, relevantes
e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 29 de Novembro de 1990. - 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firnzino Miguel, general.
Louvo o tenente-coronel do serviço de administração militar
(51425911) Joaquim Jorge Carvalho da Cunha Caetano, pela forma como desempenhou as funções de adjunto do Director
do Departamento de Finanças, durante cerca de três anos,
evidenciando competência e larga experiência profissional a
par de uma inexcedível dedicação pelo serviço e esmerado
zelo em todos os assuntos que lhe foram confiados.
Revelando invulgar perspicácia e inteligência em todas as situações, prestou inestimáveis serviços e desenvolveu acção de notável contributo para o prestígio do Exército, impondo-se de
uma maneira sóbria e discreta pelas suas qualidades de colaborador, não só do Director do Departamento de Finanças,
como, também, de todos quantos no Estado-Maior do Exército
servem e que junto de si procuraram a sua colaboração. Sendo
chamado ainda ao desempenho de funções de chefe da 7.a Repartição do Estado-Maior do Exército, em regime de acumulação, das mesmas se incumbiu com redobrado esforço e a
contento sem que o serviço se tivesse ressentido e sem que da
sua parte tivesse havido a mínima manifestação de dificuldades,
sendo até de salientar o exemplo que soube transmitir aos
seus subordinados no cumprimento do dever.
Dotado de elevado espírito de missão, metódico, sensato e
muito ponderado, soube sempre, nos momentos particularmente
difíceis do Departamento de Finanças, actuar com lealdade e
sentido de camaradagem, qualidades que lhe grangearam a
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estima e consideração de todos com quem se relacionou, civis
e militares. Poderá, pois, dizer-se que do seu total empenhamento profissional resultou lustre e honra para as instituições
militares, pelo que deverão os serviços por si prestados ser
considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 29 de Novembro de 1990.- O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
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-MUDANÇAS DE SITUAÇAO

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Desligados do serviço
São desligados do serviço, para efeitos de reforma de acordo com
o artigo 15.0 do Decreto-Lei n." 28 404 de 31 de Dezembro
de 1937, a partir da data que lhes vai indicada, até B confirmação da Caixa Geral de Aposentações da gassagem B situação de reforma, nos termos da alínea 6 ) do n." 1 do artigo ll.",
aprovado pelo Decreto-Lei na034-A/90 de 24 de Janeiro, os
seguintes oficiais:
Brigadeiro (51238511) Domingos Vilas Boas de Sousa Magalhães,
desde 25 de Janeiro de 1991.
Coronel de infantaria (50814111) Carlos Caetano Guerreiro Alves
Viana, desde 1 de Janeiro de 1991.
Coronel do serviço de saúde militar (50746611) Olímpio Feinandes
Flora, desde 12 de Janeiro de 1991.
Coronel de infantaria (51286111) Manuel de Jesus Correia, desde
31 de Janeiro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (51172311) Virgilio José Virtuoso Pereira Neto, desde 13 de Janeiro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (52284111) Tomás Augusto
da Costa Ferreira, desde 16 de Janeiro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (51442211) Luís da Ascensão
Esteves, desde 25 de Janeiro de 1991.
São desligados do serviço, para efeitos de reforma desde 31 de
Dezembro de 1990, de acordo com o artigo 15." do Decreto-Lei n." 28 404 de 31 de Dezembro de 1937, e nos termos da
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alínea a) do nP 1 do artigo 11.O do Decreto-Lei nP 34A/90
de 24 de Janeiro, até à confirmação da Caixa Geral de Aposentações, os seguintes oficiais:
Coronel de infantaria (51056611) Agostinho Costa Alcobia.
General (50700911) José Maria Soares da Costa Alvares.
Major do serviço geral do Exército (51441811) José Barata.
Coronel de infantaria (50024411) Júlio dos Santos Batel.
Coronel de infantaria (50876411) António Seara Bento.
Capitão do serviço geral do Exército (51091311) José António da
Cancela.
Coronel de infantaria (50264711) João de Sintra Carretas.
Major do serviço de material (51106511) Carlos Eugénio de Oliveira
Carvalho.
Capitão do serviço geral do Exército (51358711) José Catarino.
Tenente-coronel de infantaria (501391 1 1) Fernando José Gonçalves
Cerqueira.
Coronel do serviço de saúde militar (50933711) João Sacadura Botte
Corte-Real.
Coronel de artilharia (50590711) Júlio Carvalho Costa.
Capitão do serviço de material (50582411) Fernando Dias da Cruz.
Coronel de artilharia (50702211) Rui Meira e Cruz.
Coronel de cavalaria (51375511) António da Câmara Leme de
França Dória.
General (5137571 1) João Imaginário Nunes Egreja.
Coronel de infantaria (50510011) Manuel João Fajardo.
Capitão do serviço geral do Exército (52570711) Joaquim Santana
Faleiro.
Coronel do serviço de administração militar (51420211) Mário Rodrigues de Faria.
Tenente-coronel de transmissões (51491211) Fernando Alberto Pereira Ferreira.
Brigadeiro (50269811) Hermínio Duarte Ferreira.
Coronel de infantaria (50699711) Luís Alfredo de Vasconcelos Ferreira.
Major do serviço geral do Exército (50372111) Manuel Ferreira
Júnior.
Capitão do serviço geral do Exército (51089511) Tomás Lourenço
da Fonte.
Major do serviço geral do Exército (51494011) Daniel de Freitas.
Major do serviço postal militar (51071611) Cristiano Ribeiro Galvão.
Brigadeiro (50989011) Henrique António do Nascimento Garcia.
Capitão do serviço geral do Exército (52079811) Joaquim Gomes.
Coronel de infantaria (51187611) Carlos Alberto Gonçalves.
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Capitão do serviço geral do Exército (5i116611) Samuel Alves Gonçalves.
Coronel de cavalaria (51154911) António Lobato de Oliveira Guimarães.
Capitão do serviço geral do Exército (51090611) Francisco de Medeiros Lemos.
Capitão do serviço geral do Exército (52163611) Manuel da Costa
Lopes.
Coronel de artilharia (51375311) Ivlauricio Martins Lopes.
Capitão do serviço geral do Exército (50004411) António de Oliveira Macedo.
Capitão do serviço geral do Exército (50569311) Luís Soares de
Macedo.
Coronel do serviço de saúde militar (50416711) Vasco António
Pereira Horta Correia Martins.
Major do serviço geral do Exército (51491011) António de Sousa
Matos.
Tenente-coronel de infantaria (51382011) Eleutério Valeriano Melim.
Coronel de infantaria (50152511) António Gaspar de Melo.
General (505971 11) Manuel Amorim de Sousa Meneses.
Coronel de Infantaria (51320711) Columbano Ferreira Líbano
Monteiro.
Capitão do serviço geral do Exército (5 116661 1) Amadeu José
Agostinho Fernandes Moreira.
Coronel de infantaria (51186411) João Soares de Moura.
Tenente-coronel de infantaria (51342911) Francisco José Soares
Ogando.
Coronel de infantaria (50633111) João Me10 de Oliveira.
Capitão do serviço geral do Exército (51099011) Amílcar Dias Parro.
Major do serviço de material (51191811) Alírio Fortunato Pereira.
Major do serviço geral do Exército (51312311) Carlos Santos Pereira.
General (5062951 1) João António Pinheiro.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50902411) Alvaro
Mateus Pires Pintado.
Capitão do serviço geral do Exército (52085911) José Eslevcs Pires.
Tenente-coronel de artilharia (50446111) José da Mota Correia
Pires.
Coronel do serviço de administração militar (508561 11) Rogério
Gonçalves Prata.
Coronel do serviço de material (51262811) Rogério Paixão Ribeiro.
Capitão do serviço de material (50530411) Gilberto Teles Cabra1
Sacadura.
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Coronel de infantaria (50842111) Fernando Carlos Rodrigues Salgado.
Coronel de infantaria (50558411) João Dias dos Santos.
Coronel do serviço de material (50700811) Manuel Pereira dos
Santos.
Coronel de artilharia (5122771 1) António Júlio Genelioux de Novais
e Silva.
Coronel do serviço de administração militar (5 113731 1) José Roberto Mendes Arrobas da Silva.
Capitão do serviço geral do Exército (50939411) Mário Ferreira
da Silva.
Capitão do serviço geral do Exército (50057511) Florival Joaquim
de Sousa.
Coronel de infantaria (51082111) Armando da Cunha Tavares.
Coronel de infantaria (50268711) António Manuel Paranhos Teixeira.
Coronel de infantaria (51386311) José Bernardo Cruz de Aragão
Teixeira.
Coronel de infantaria (50332911) António Cândido Patoilo Teles.
Major do serviço geral do Exército (51048011) António Gonçalves
Tomás.
Coronel dr artilharia (50590811) Carlos Mário Pessoa Vaz.
Coronel do serviço de administração militar (51472511) Franklin
Luís Viana.
Coronel de infantaria (50343211) Victor Manuel de Sousa Martins
Faria.
Desligado do serviço, para efeitos de reforma de acordo com o
artigo 15.O do Decreto-Lei n.O 28 404 de 31 de Dezcinbro de
1937, a partir da data que lhe vai indicada, até à confirmação
da Caixa Geral de Aposentações da passagem à situação de
reforma, nos termos da alínea a) do nP 1 do artigo 175.O do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, o seguinte oficial:
Capitão do quadro técnico de secretariado (02051263) António
Alberto Bação Barreto, desde 21 de Agosto de 1990.
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-COLOCAÇOES, EXONERAÇOES E TRANSFERENCIAS
Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Estado-Maior do Exército

Coronel de infantaria (50990711) José Casirniro Gomes Gonçalves
Aranha, da Direcção da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 1 1 de Setembro de 1990.)

Coronel de infantaria (51400111) Jorge Barroso de Moura, da Direcção
da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 13 de Setembro de 1990.)

Coronel tirocinado de artilharia (51372011) Sérgio do Rosário Dias
Branco, da Direcção da Arma de Artilharia.
(Por portaria de 10 de Setembro de 1990.)

Major de cavalaria (16450473) Luis Manuel Santos Newton Parreira,
do Ministério da Defesa Nacional.
(Por portaria de 26 de Março de 1990.)

Major de engenharia (07160674) António Carlos de Sá Campos Gil,
da Delegação do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 10 de Setembro de 1990.)

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria (50996011) Fernando Pereira Vicente, do
Batalhão do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Coronel de infantaria (51403511) Joaquim José Falcão Galante de
Carvalho, da Direcção do Serviço de Pessoal,
(Por portaria de 22 de Outubro de 1990.)

Tenente-coronel de infantaria (71248065) Fernando Abel Azambuja
Vidigal, do Regimento de Infantaria n.O 1.
(I'or portaria de 28 de Setembro de 1990.)
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Capitão de infantaria (07536280) José da Silva Ferreira Loureiro, do
Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1990.)

Direcção da Arma de Artilharia

Coronel de artilharia (50338611) José Henriques Rola Pata, das Forças
de Segurança de Macau.
(Por portaria de 9 de Jtilho de 1990.)

Coronel de artilharia (50833911)José Paulo Abreu Nogueira Pestana,
do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1990.)

Coronel de artilharia (50446811) Fernando Manuel Morais de Almeida,
do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar.
(Por portaria de 3 dc Seiembro de 1990.)

Coronel de artilharia (56926811) José Eduardo Martinho Garcia
Leandro, do Ministério dos NegBcios Estrangeiros.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1990.)

Coronel de artilharia (51372511) Luís Albino Castel Branco Alves
da Silva, da Direcção do Serviço de Pessoal.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1990.)

Coronel de artilharia (50012811) Arnérico de Alrneida Garcia, da
Guarda Fiscal.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1990.)

Tenente-coronel de artilharia (31410258) José Ernesto Lisboa Cabra1
da Silva, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
(Por portaria de 15 de Outubro dc 1990.)

Major de artilharia (19623571) João Manuel Dinis Claúdio, do
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém.
(Por portaria de 10 de Setembro de 1990.)
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Direcção da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria (50432911)Abel Luís Lemos Caldas, da Escola
Prática de Cavalaria.
(Por portnria de 30 de Julho de 1990.)

Coronel de cavalaria (50434411) Joaquim Manuel Correia Bernardo,
do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1990.)

Coronel de cavalaria ('50434311)Alexandre Beato Correia, do Centro
Militar de Educação Física, Equitação e Desportos.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Coronel de cavalaria (51413711) Manuel Maria de Barros Cardoso
Menezes, do Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde 3 de Outubro de 1990.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Major de cavalaria (07382279)José António Madeira Atayde Banazol,
das Forças de Segurança de Macau.
(Por portaria de 26 de Março de 1990.)

Major de cavalaria (62253575) Raul Jorge Laginha Gonçalves Passos,
do Instituto de Altos Estudos Militares.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1990.)

Direcção da Arma de Engenharia
Tenente-coronel de engenharia (01847164) José Fernando Decoppet
dos Santos Coelho, da Delegação do Serviço de Fortificações
e Obras do Exército, da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1990.)

Direcção da Arma de Transmissões
Major de transmissões (14023675) Rui Manuel Xavier Fernandes
Matias, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portnria de 1 de Outubro de 1990.)
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Direcção do Serviço de Pessoal
Coronel de infantaria (50991311) José Manuel da Silva Viegas, do
Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 19 de Outubro de 1990.)

Alferes do serviço geral do Exército (07655982) Albertino Carvalho
Figueiredo, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1990.)

Direcção do Serviço de Saúde
Major do serviço de saúde (01311476) Pedro Neves Olivença, do
Laboratório Militar dos Produtos Químicos e Farmacêuticos.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente do serviço de saúde (01676082)Paulo Jorge Monteiro da Silva
Lúcio, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1990.)

Direcçáo do Serviço de Administração Militar
Coronel do serviço de administração militar (50473811) Ivo Cabaço
de Almeida Estudante, da Manutenção Militar.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenentecoronel do serviço de administração militar (00522758)
Joaquim Pereira Mendes, da Academia Militar.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Major do serviço de administração militar (09026475) José de Jesus
da Silva, do Instituto de Altos Estudos Militares.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1990.)

Direcção do Serviço de Material
Coronel do serviço de material, material, (50777211)Manuel da Silva
e Sousa Lobo, das Oficinas Gerais de Material de Engenharia.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1990.)
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Tenente-coronel do serviço de material, manutenção (50858511)
Alfredo Maria Pedrosa Ferreira de Barros, das Oficinas Gerais
de Material de Engenharia.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1990.)

Direcção do Serviço de Fortiiicaçóes e Obras do Exército
Tenente-coronel de engenharia (41478962) Carlos Manuel Ferreira e
Costa, da Academia Militar.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1990.)

Direcção do Scrviço de Informática do Exército
Capitão de infantaria (14772581) Luís Correia Afonso, do Regimento
de Infantaria n.O 1.
Tenente do serviço geral do Exército (01433676) José Faustino Esteves
Fernandes, do Batalhão de Apoio e Serviços da l.a Brigada
Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 2 de Novenibro de 1990.)

Chefia do Serviço Geral do Exército
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50900011) Carlos
Duarte Pereira, do Instituto de Altos Estudos Militares.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1990.)

Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Coronel de infantaria (50996011) Fernando Pereira Vicente, da
Direcção da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1990.)

Capitão de cavalaria (05901581) Miguel António de Gouveia Gomes
Fernandes, da Academia Militar.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)
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Tenente-coronel do serviço de administrapão militar (50725711) Sérgio Parreira de Campos, do Instituto de Altos Estudos Militares.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Quartel-General da Região Militar do Norte
Coronel de infantaria (01423863)António Ramos da Rocha, do Centro de Selecção de Setúbal.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1990.)

Tenente-coronel de infantaria (36988962) David Custódio Gomes
Magalhães, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 28 de Setembro de 1990.)

Coronel de artilharia (50012911) José Alberto da Costa Matos, da
Direcção da Arma de Artilharia.
(Por portaria de 13 de Setembro de 1930.)

Coronel de cavalaria (51025511) Valdemar Couto Lopes Nóvoa, do
Regimento de Cavalaria de Braga.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1990.)

Major de cavalaria (06519567) Alfredo Correia de Mansilha Assunção, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1990.)

Tenente-coronel do serviço de material, manutenção, (50888211) Domingos José Rio Ferreira Braga, da Direcção do Servi~ode
Material.
(Por poriaria de 18 de Setembro de 1990.)

Quartel-General da Região Militar do Centro
Major de infantaria (06087067) José Semedo dos Santos, do Estado-Maior do Exército.
('Por portaria de 17 de Setembro de 1990.)

Major de transmissões (18269174) João Miguel de Castro Rosas
Leitão, da Academia Militar.
[Por portaria de 18 de Setembro de 1990.)
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Quartel-General da Região Militar do Sul
Coronel de cavalaria (50432611) João António Branco Martins da
Rosa Garoupa, da Direcção da Arma de Cavalaria.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1990.)

Quartel-General da Zona Militar dos Açores
Tenente do serviço de saúde (12667584) José Nicolau Almeida e Sá
Ferreira de Andrade, da Direcção do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1990.)

Tenente-coronel do quadro especial de oficiais (44329556) Armando
Alves Caetano, do Regimento de Infantaria de Angra do Heroismo.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1990.)

Quartel-General da 1.a Brigada Mista Independente
Tenente-coronel de artilharia (00016663) Albino Luís Ferreira da
Cal, do Instituto Superior Militar.
(Por portaria de 31 de Julho de 1990.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroismo
Comandante o coronel de infantaria (50995711) Alberto Hugo Rocha Lisboa, do Instituto de Altos Estudos Militares.
(Por portaria de 18 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Beja
Comandante o coronel de infantaria (50995611) Jorge Xavier Vasconcelos Mendes Belo, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 24 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Capitão de infantaria (02674583) Paulo Alexandre Rocha dos Reis
Varandas, do Regimento de Infantaria n . O 1.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1990.)
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Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Comandante o coronel de infantaria (50994911) Manuel Arnaldo
de Abreu Falcão, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1990.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Alferes do serviço geral do Exército (12998378) José Manuel Castro Santos, da Direcção do Serviço de Pessoal.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1990.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Tenente-coronel de artilharia (32231061) José Castelo Glória Alves,
do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1990.)

Tenente-coronel de artilharia (09729563) António Carlos Morais da
Silva, da Academia Militar.
(Por portaria de 2 de Outubro de 1990.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Coronel de artilharia (51248511) António Manuel Machado Aires,
do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1990.)

Centro de Instruçáo de Artilharia Antiaérea de Cascais
Coronel de artilharia (50530311) José Fernando Jorge Duque, da
Direcção da Arma de Artilharia.
(For portaria de 4 de Setembro de 1990.)

Escola Prática de Cavalaria
Coronel de cavalaria (21699761) Manuel Urbano Moreira Dias, da
Direcção da Arma de Cavalaria.
(Por portaria de 30 de Julho de 1990.)
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Tenente-coronel de cavalaria (05887966) Joaquim Canteiro Capão,
da Academia Militar.
(Por portaria de 24 de Setcmbro de 1990.)

Major do serviço de assistência religiosa (04494656) Carlos Augusto
Leal Moita, do Batalhão de Apoio e Serviços da 1." Brigada
Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 22 de Outubro de 1990.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Major de cavalaria (01743766) José Carlos Rodrigues Valente, do
Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por porraria de 8 de Agosto de 1990.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Tenente-coronel de cavalaria (43431562) José Maria Félix de Morais,
da Direcção da Arma de Cavalaria.
(Por portaria d-, 10 de Agosto de 1990.)

Tenente-coronel de cavalaria (41478862) Eduardo Alberto Madeira
de Velasco Martins, da Academia Militar.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1990.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Coronel de cavalaria (50433211) José do Nascimento Martins, da
Direcção da Arma de Cavalaria.
(Por portaria de 6 de Junho de 1990.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Tenente-coronel de cavalaria (50691111) José Manuel Marques Pacifico dos Reis, da Direcção da Arma de Cavalaria.
(Pcr portaria de 12 de Marco de 1990.)

Major de cavalaria (17484472) António Arnaldo Rocha Brito Lopes
Mateus, do Centro Militar de Educação Física, Equitação e
Desportos.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1990.)
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Major de cavalaria (07708974) José António Cruz Martins, da Academia Militar.
(Por portaria dc 1 de Outubro de 1990.)

Esquadrão de Lanceiros da Região Militar do Norte
Capitão de cavalaria (05353480) José Augusto de Salles Pimentel
Furtado, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 30 de Julho de 1990.)

Regimento de Engenharia

n.O

1

Tenente-coronel de engenharia (41477362) Alfredo Pires Guerreiro,
do Instituto de Altos Estudos Militares.
(Por portaria de 16 de Julho de 1990.)

Escola Prática de Transmissões
Major de transmissões, manutenção, (51268911) José Manuel de
Sousa Diogo, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1990.)

Regimento de Transmissões
Major de transmissões, manutenção, (51176611) Armindo Godinho
Pedro, da Companhia de Transmissões da 1." Brigada Mista
Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 15 de Outubro de 1990.)

Escola Prática de Administração Militar
Coronel do serviço de administração militar (50473811) Ivo Cabaço
de Almeida Estudante, da Direcção do Serviço de Administração Militar.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1990.)
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Escola Pr6tica do Serviço de Material
Major do serviço de material, manutenção, (50358311) Raul Arcanjo Teixeira, da Direcção do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Regimento de Camandos
Capitão do serviço geral do Exército (52880311) Manuel Louro Carrilho Vaz, do Destacamento do Forte do Alto do Duque.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1990.)

1i Brigada Mista Independente

Grupo de Artilharia de Campanha
(Regimento de Artilharia de Leiria)
Tenente-coronel de artilharia (05277565) Victor Manuel Freire de
Bastos e Silva, do QuarteEGeneral da 1." Brigada Mista Independente.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1990.)

1." Brigada Mista Independente

Esquadrão de Reconhecimento
(Regimento de Cavalaria de Santa Margarida)
Capitão de cavalaria (16499879) Rui Alves Tavares Ferreira, do
Regimento de Cavalaria de Estremoz.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Santarém
Tenente do serviço geral do Exército (09331676) Joaquim Rosa
Bernardino Vitorino, do Presidio Militar.
(Por portaria de 16 de Novembro de 1990.)

Major do serviço postal militar (44087059) Casimiro Pereira Pires,
da Direcção do Serviço de Pessoal.
(Por portaria de 29 de Setembro de 1990.)
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Instituto de Altos Estudos Militares
Major de artilharia (08323268) Mário Augusto Mourato Cabrita,
do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 6 de Setembro de 1990.)

Major de artilharia (04334365) José Manuel Freire Nogueira, do
Estado-Maior-General das Forças Armadas.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1990.)

Coronel de cavalaria (51469111) António Eduardo Queirós Martins
Barrento, da Direcção da Arma de Cavalaria.
Major de engenharia (01377472) António José Maia de Mascarenhas,
da Direcção da Arma de Engenharia.
(Por portaria de 30 de Julho de 1990.)

Academia Militar
Tenente-coronel de infantaria (03309364) José Luís Machado de
Oliveira, do 2." Batalhão de Infantaria Motorizado da l a Brigada Mista Independente (Appamento Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Major de artilharia (08623075) José Caetano Almeida e Sousa, da
Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1990.)

Tenente-coronel de cavalaria (41345560) Jaime Gomes Vieira, do
Regimento de Cavalaria de Estremoz.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Capitão de cavalaria (06593382) José Manuel Ferreira Fânzeres,
do Instituto Militar dos Pupilos do Exército.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1990.)

Major de engenharia (11098467) Manuel Martins da Costa, da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1990.)
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Escola de Sargentos do Exército
Major de cavalaria (04582674) António Manuel Marroio de Andrade
Pinheiro, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1990.)

Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Major de cavalaria (05592279) José Maria Rebocho Pais de Paula
Santos, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1990.)

Hospital Militar Principal
Capitão do serviço de saúde (19359179) Armando Cerezo Granadeiro Vicente, do Laboratório Militar de Produtos Químicos
e Farmacêuticos.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1990.)

Tenente do serviço de saúde (01531481) Joaquim António Mendes
da Luz Machado Caetano, do Quartel-General da Zona Militar
dos Açores.
(Por portaria de 20 de Novembro de 19903

Centro Financeiro do Exército
Major do serviço de administração militar (00796869) Carlos Leonel
Costa Cabral, da Academia Militar.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Norte
Tenente-coronel do serviço de administração militar (01425511) José
Emílio Gomes de Almeida, da Escola Prática de Adrninistração Militar.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1990.)
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Depósito Geral de Material de Transmissáes
Alferes de transmissões, manutenção, (07530379) António José das
Neves, do Regimento de Transmissões.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1990.)

Arquivo Histórico Militar
Coronel de infantaria (51394111) Fernando Maria Preza de Queiroz
Magalhães, da Direcção do Servi~ode Pessoal.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1990.)

Delegação do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
da Região Militar do Norte
Major de engenharia (01676974) Jorge de Jesus Santos, do Regimento de Engenharia de Espinho.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1990.)

Delegação do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
da Região Militar de Lisboa
Major de engenharia (14280474) João Alfredo Lourenço Lopes da
Rosa, do Regimento de Engenharia n.O 1.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1990.)

Delegação do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
da Zona Militar da Madeira
Major de engenharia (04794372) Rui António de Mendonça, da
Academia Militar.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Adido
Guarda Fiscal
Capitão do serviço geral do Exército (10143774) João António Massa Monteiro, do Depósito Geral de Material de Guerra.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1990.)

ORDEM DO EXGRCITO N." 2

176

2." série

Colocaçóes e desempenho de funçóes
Deixam de prestar serviço
1) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (51369311)
João António Gusmão Pimentel da Fonseca deixou de prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas, desde 30 de
Novembro de 1990.
2) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (50269211)
Delfim Nunes deixou de prestar serviço no Instituto Militar dos
Pupilos do Exército, desde 31 de Dezembro de 1990.
3) O tenente-coronel de artilharia, na situação de reserva,
(50446111) José da Mota Correia Pires deixou de prestar serviço
no Arquivo Histórico Militar, desde 1 de Dezembro de 1990.
4) O capitão de transmissões, manutenção, na situação de reserva, (51528211) Jaime Eugénio de Oliveira Pinto Guimarães deixou
de prestar serviço na Escola Militar de Electromecânica, desde 3 de
Dezembro de 1990.

5) O coronel do serviço de saúde médico, na situação de reserva, (50933811) António Milheiriço Farraia deixou de prestar
serviço no Instituto de Altos Estudos Militares, desde 31 de Dezembro de 1990.
6) O capitão do serviço geral do Exercito, na situação de reserva,
(52078011) Ernesto Nunes de Azevedo deixou de prestar serviço
na Direcção do Serviço de Pessoal, desde 18 de Dezembro de 1990.

Outras situações
7) Desde 24 de Julho de 1988 passou a desempenhar as funçóes
de comandante do Batalhão de Informações e Reconhecimento
das Transmissões, função para que foi nomeado por «escolha»,, nos
termos do despacho de 2 de Maio de 1988 do General Chefe do
Estado-Maior do Exército, o tenente-coronel de infantaria (39521862)
Americo Alberto Rodrigues de Paula.
8) Desde 4 de Outubro de 1989 encontra-se a prestar serviço
em diligência de carácter permanente, no Instituto de Altos Estudos
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Militares, mantendo a sua colocação na Direcção da Arma de Infantaria, o major de infantaria (09445868) Duarte Manuel Alves Reis.
9) Desde 4 de Outubro de 1989 encontra-se a prestar serviço
em diligência de carácter permanente, no Instituto de Altos Estudos
Militares, mantendo a sua colocação na Direcção da Arma de Infantaria, o major de infantaria (14033168) António José Marques Pires
Nunes.
10) O alferes do serviço geral do Exército (12949078) Valdemar
Manuel Coimeiro Maltez, promovido ao actual posto por portaria
de 1 de Outubro de 1990 e colocado no Presídio Militar desde 1
de Setembro de 1990, fez a sua apresentação em 28 de Outubro
de 1990.

Cursos, estágios e tirocínios
11) Deve ser averbado ao tenente-coronel de infantaria
(46381361) Hélder dos Santos Castro Rodrigues o Curso de Comando
e Estado-Maior que frequentou no Brasil, no período de 5 de Fevereiro de 1990 a 28 de Novembro de 1990, com aproveitamento.
12) Deve ser averbado ao major de cavalaria (71248165) António José Nunes de Me10 os Cursos de Língua Alemã e do Estado-Maior que frequentou na República Federal da Alemanha, respectivamente, nos períodos de 1 de Setembro de 1987 a 15 de Agosto
de 1988 e de 27 de Setembro de 1988 a 26 de Setembro de 1990,
com aproveitamento.
13) Deve ser averbado ao coronel de transmissões (50772511)
João Afonso Bento Soares o Grau C de Proficiência Linguística em
Inglês, cujas provas foram realizadas na Universidade de Cambridge em Junho de 1990.
14) Deve ser averbado ao tenente do serviço geral do Exército
(02657275) José da Silva Ramos o Curso de Monitor Comando
que frequentou em França, no período de 5 de Março de 1984 a
14 de Abril de 1984, com aproveitamento.

Rectificações
15) Na Ordem do Exbrcito, I1 Série, na020, de 15 de Outubro
de 1990, página 762, onde se lê «tenente miliciano de infantaria
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Renato Adolfo Vieira da Cunha e Sousa, do Quartel-General da
Região Militar do Norte», deve ler-se «tenente miliciano de infantaria
Renato Adolfo Vieira da Cunha e Sá, do Quartel-General da Região
Militar do Norte».
16) Na Ordem do Exército, I1 Série, n.O 20, de 15 de Outubro
de 1990, página 764, onde se lê ((tenente miliciano de cavalaria
José Lobo de Mesquita, do Quartel-General da Região Militar do
Norte», deve ler-se «tenente miliciano de cavalaria Jorge Lobo de
Mesquita, do Quartel-General da Região Militar do Norte».
17) Que fique sem efeito a baixa de serviço constaiite da página 805 da Ordem do Exército, n.O 21, de 1 de Novembro de
1990, na parte respeitante ao tenente miliciano de cavalaria
(31059247) Eurico Herrnínio Correia Monteiro, da Direcção do
Serviço de PessoaI, por já se encontrar publicada na página 712,
da Ordem do Exército, n.O 17, de 1 de Setembro de 1990.
18) Na Ordem do Exército, I1 Série, n.O 21, de 1990, página 806, onde se lê ((alferes miliciano do serviço de saúde Emílio
Gonçalves Mourato Moreira e alferes miliciano do serviço de administração militar Jos6 Joaquim Lopes de Figueiredo Luiz, do Quartel-General da Região Militar do Centro», deve ler-se «alferes miliciano
do serviço de saúde Emílio Gonçalves Mourato Moreira e alferes miliciano do serviço de administração militar José Joaquim Lopes de
Figueiredo Luiz, do Quartel-General da Região Militar do Sul».

VI -OBITUARIO

Novembro, 15- 0 alferes miliciano de infantaria, na situação de
reserva, (31077862) Rui Manuel Goarmon Palma, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Novembro, 19 - 0 tenente-coronel do serviço de material, manutenção, na situação de reserva, (50172811) Bernardino da Rocha
Ferreira, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Dezembro, 19 0 capitão do serviço geral do Exército, na situação
de reserva, (50131411) José António Carneirinha, do Quartel-General da Região Militar do Centro.

-
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Dezembro, 2 7 - 0
coronel de infantaria, na situação de reserva,
(50283111) Frederico Avelino de Gusmáo Guterres Pirnentel
da Fonseca, do Quartel-General da Região Militar do Sul.

Janeiro, 2 - 0 capitão do serviço de assistência religiosa (00415073)
Manuel Eduardo dos Santos Cruz, do Regimento de Artilharia
de Costa.
Janeiro, 6 - 0 tenente-coronel de artilharia (42477962) Luís Filipe
Candeias da Silva Barata, do Regimento de Artilharia de Costa.
O Chefe do Estado-Maior do Exército
Mdrio Firmino Miguel, general
Está conforme:
O Ajudante-General

Silvino da Cruz Curado, general
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Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos do disposto no artigo 10.O, n.O 2, alínea c), do Decreto-Lei n.O 510/80, de 25 de Outubro, e do n.O 2 da Portaria n.O 7291
181, de 28 de Agosto, ouvido o Estado-Maior do Exército,
nomear o brigadeiro António Albuquerque delegado das Forças Armadas (ramo Exército) no Conselho Superior de Protecção Civil, em substituição do brigadeiro Alvaro Pereira Bonito, que é exonerado por ter sido nomeado para outras funções.
-:I (Não está sujeito a visto do TC.)

-

. 25

de Outubro de 1990.- 0 Chefe do Estado-Maior-General
...,,
das Forças Armadas, António Soares Carneiro, general .,,-,,
,

(B. R., I1 Série, n." 275, de 28 de Novembro de 1990.)
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Estado-Maior do Exército

Assunto: Colocação de Oficial General.
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1. O brigadeiro Eurico António de Carvalho e Me10 Sales Grade,

que cessa as funções de Director do Serviço de Pessoal, em
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15 de Outubro de 1990, é colocado na Direcção da Arma de
Artilharia, desde 22 de Outubro de 1990.
2. O brigadeiro Sales Grade vai frequentar o Curso de Defesa Nacional, no Instituto de Defesa Nacional.
Lisboa, 10 de Outubro de 1990.-0
Chefe do Estado-Maior
do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Despacho

n.O

7/91

Assunto: Nomeação do Director Interino do Serviço Postal Militar
(em extinção).
1. Nomeio Director Interino do Serviço Postal Militar (em extincão)

o major João da Luz Gomes, em substituição do tenente-coronel
Francisco António Sezinando, que transitou para a situação
de reserva.
2. O major Luz Gomes assume desde já a função, em acumulação
com as funções que actualmente desempenha no Distrito de
Recrutamento e Mobilização de Lisboa.
Lisboa, 15 de Janeiro de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior
do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Despacho de 8 de Agosto de 1989 do General CEME
Missão do quadro farmacêutico
«O Quadro Farmacêutico integrado no Serviço de Saúde do Exército tem como missão principal assegurar todos os actos inerentes à função logística Reabastecimento Sanitário, isto é,
aquisição, produção, controlo, armazenamento, distribuicão e
manutenção de todos os artigos das classes SUC atribuídas
à gestão da Direcção do Serviço de Saúde.
Compete designadamente aos oficiais farmacêuticos do Exército o desempenho das seguintes missões:
-Assumir, na sua qualidade de especialista do medicamento,
plena responsabilidade em todo o circuito do medicamento
desde a sua aquisição, produção, controlo, armazenagem,
distribuição, informação e vigilância do seu consumo na
perspectiva da farmácia orientada para o doente.
-Assegurar o funcionamento das Farmácias Hospitalares.

ORDEM DO EXERCITO N." 3

2." Série

183

-Assegurar a higiene das tropas e das instalações militares,
nomeadamente hospitalares, através de actos de inspecção,
desinfecção, desinfestação e controlo microbiológico de
ambientes.
-Executar análises químico-biológicas, designadamente de aplicação à clínica e análise de águas.
-Elaborar estudos e executar actos relacionados com a prevenção .e defesa da agressão NBQ.
-Integrar-se
e colaborar, no âmbito da sua especialidade,
com os outros ramos do serviço na prestação de cuidados de
saúde.
-De um modo geral desempenhar funções de Estado-Maior
Técnico, no âmbito do Serviço de Saude.»

I1

-MUDANÇAS DE QUADRO

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Ingresso definitivo no quadro permanente
Quadro do Serviço de Saúde
Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do
serviço de saúde (ramo veterinária), desde 30 de Junho de
1990, colocado na Escola Prática do Serviço de Veterinária
Militar, com o posto de tenente, contando a antiguidade e com
o direito aos vencimentos deste posto, desde a mesma data,
nos termos dos n.OS 16 e 18 da Portaria n." 126180 de 21 de Março,
e por despacho de 21 de Agosto de 1990 do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, o alferes graduado médico veterinário (08700986) José Carlos Sanches Ribeiro que, por portaria de 12 de Fevereiro de 1990, ingressou provisoriamente
no mesmo quadro.
Concluiu o estágio para oficial do quadro permanente do serviço de saúde com aproveitamento, em 29 de Junho de 1990.
Fica na situação de quadro nos termos do artigo 186.O do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, na vaga deixada pelo capitão veterinário Francisco
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Manuel Cabrita Resende que, por portaria de 1 de Junho de
1987, foi promovido ao posto imediato.
Fica colocado na escala do seu serviço imediatamente à esquerda
do tenente veterinário Luis Manuel Carreira Garcia.
(Por portaria de 30 de Junho de 1990.)

Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do
serviço de saúde (ramo medicina), desde 4 de Agosto de
1990, colocado na Direcção do Serviço de Saúde, com o posto
de tenente, contando a antiguidade e com direito aos vencimentos deste posto, desde a mesma data, nos termos dos
n.OS 25 e 26 da Portaria n.O 632178 de 21 de Outubro, e por
despacho de 21 de Agosto de 1990 General Chefe do Estado-Maior do Exército, o alferes graduado médico (12667584) José
Nicolau Almeida e Sá Ferreira de Andrade que, por portaria
de 11 de Junho de 1990, ingressou provisoriamente no mesmo
quadro.
Concluiu o estágio para oficial do quadro permanente do
serviço de saúde com aproveitamento, em 3 de Agosto de
1990. Fica na situação de quadro nos termos do artigo 186.0
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, na vaga deixada pelo capitão médico José Godinho
Feio que, por portaria de 21 de Setembro de 1988, foi promovido ao posto imediato.
Fica colocado na escala do seu serviço imediatamente à esquerda
do tenente médico José António Gonçalves Pires.
Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do
serviço de saúde (ramo medicina dentária), desde 4 de Agosto dc
1990, colocado na Direcção do Serviço de Saúde, com o posto
de tenente, contando a antiguidade e com direito aos vencimentos deste posto, desde a mesma data, nos termos dos
n.OS 25 e 26 da Portaria n.O 632178 de 21 de Outubro, e por
despacho de 21 de Agosto de 1990 General Chefe do Estado-Maior do Exército, o alferes graduado médico dentista
(13738083) Francisco da Silva Barbosa que, por portaria de
de 11 de Junho de 1990, ingressou provisoriamente no mesmo
quadro.
Concluiu o estágio para oficial do quadro permanente do
serviço de saúde com aproveitamento, em 3 de Agosto de
1990. Fica na situação de quadro nos termos do artigo 186.O
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
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Janeiro, preenche a vaga no QAL criada pelo Decreto-Lei
n.O 189187 de 29 de Abril.
Fica colocado na escala do seu serviço imediatamente à esquerda
do tenente médico dentista Raul Carlos da Fonseca Moreira
Saraiva.
Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do
serviço de saúde (ramo medicina), desde 4 de Agosto de
1990, colocado na Direcção do Serviço de Saúde, com o posto
de tenente, contando a antiguidade e com direito aos vencimentos deste posto, desde a mesma data, nos termos dos
n.OS 25 e 26 da Portaria n.O 632178 de 21 de Outubro, e por
despacho de 21 de Agosto de 1990 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, o alferes graduado médico (17704681) Jorge
Alberto de Faria Moreno Governa que, por portaria de 11 de
Junho de 1990, ingressou provisoriamente no mesmo quadro.
Concluiu o estágio para oficial do quadro permanente do
serviço de saúde com aproveitamento, em 3 de Agosto de
1990. Fica na situação de quadro nos termos do artigo 186."
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, na vaga deixada pelo capitão médico José- Manuel
Robalo Alcântara Guerreiro que, por portaria de 11 de Agosto
de 1988, foi promovido ao posto imediato.
Fica colocado na escala do seu serviço imediatamente i esquerda
da tenente médica Helena Paula de Matos Pereira Pinto.
Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do
serviço de saúde (ramo medicina), desde 4 de Agosto de
1990, colocado na Direcção do Serviço de Saúde, com o posto
de tenente, contando a antiguidade e com direito aos vencimentos deste posto, desde a mesma data, nos termos dos
n.OS 25 e 26 da Portaria n.O 632178 de 21 de Outubro, e por
despacho de 21 de Agosto de 1990 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, o alferes graduado médico (01859581) João
Duarte Ramos Machado que, por portaria de 11 de Junho de
1990, ingressou provisoriamente no mesmo quadro.
Concluiu o estágio para oficial do quadro permanente do
serviço de saúde com aproveitamento, em 3 de Agosto de
1990. Fica na situação de quadro nos termos do artigo 186.O
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, na vaga deixada pelo capitão médico Carlos Alberto
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da Silva Gouveia que, por portaria de 8 de Setembro de 1988,
foi promovido ao posto imediato.
Fica colocado na escala do seu serviço imediatamente à esquerda
do tenente médico Marcos Aurélio Matos Pinto Miranda.
Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do
serviço de saúde (ramo medicina), desde 4 de Agosto de
1990, colocado na Direcção do Serviço de Saúde, com o posto
de tenente, contando a antiguidade e com direito aos vencimentos deste posto, desde a mesma data, nos termos dos
n.OS 25 e 26 da Portaria n.O 632178 de 21 de Outubro, e por
despacho de 21 de Agosto de 1990 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, o alferes graduado médico (19524484) José
João Miranda dos Santos Gonçalves que, por portaria de 11 de
Junho de 1990, ingressou provisoriamente no mesmo quadro.
Concluiu o estágio para oficial do quadro permanente do
serviço de saúde com aproveitamento, em 3 de Agosto de
1990. Fica na situação de quadro nos termos do artigo 186.O
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n." 34-AI90 de 24 de
Janeiro, na vaga deixada pelo capitão médico José Manuel
Carrilho Ribeiro Leitão que, por portaria de 26 de Julho de
1988, foi promovido ao posto imediato.
Fica colocado na escala do seu serviço imediatamente à esquerda
do tenente médico Joaquim António Mendes da Luz Machado
Caetano.
Considerada com ingresso definitivo no quadro permanente do
serviço de saúde (ramo farmácia), desde 4 de Agosto de 1990,
colocada na Direcção do Serviço de Saúde, com o posto de
tenente, contando a antiguidade e com direito aos vencimentos
deste posto, desde a mesma data, nos termos do n." 41 da
Portaria n.O 693-AI75 de 24 de Novembro, e por despacho de
21 de Agosto de 1990 do General Chefe do Estado-Maior do
Exército, a alferes graduada médica farmacêutica (09882782)
Maria deTátima Faria Daniel Ferreira Jorge que, por portaria
de 11 de Junho de 1990, ingressou provisiriamente no mesmo
quadro.
Concluiu o estágio para oficial do quadro permanente do
serviço de saúde com aproveitamento, em 3 de Agosto de
1990. Fica na situação de quadro nos termos do artigo 186."
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, na vaga deixada pelo tenente farmacêutico Pet Rodney
Costa Mazarelo que, por portaria de 29 de Maio de 1989, passou
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situação
i
de adido no Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos.
Fica colocado na escala do seu serviço imediatamente à esquerda
da tenente farmacêutica Maria Angela Pereira Rodrigues
Pinheiro.

Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do
serviço de saúde (ramo medicina), desde 4 de Agosto de
1990, colocado na Direcção do Serviço de Saúde, com o posto
de tenente, contando a antiguidade e com direito aos vencimentos deste posto, desde a mesma data, nos termos dos
n.Oq5 e 26 da Portaria n.O 632178 de 21 de Outubro, e por
despacho de 21 de Agosto de 1990 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, o alferes graduado médico (10492281) Marcos Aurélio Matos Pinto Miranda que, por portaria de 11 de
Junho de 1990, ingressou provisoriamente no mesmo quadro.
Concluiu o estágio para oficial do quadro permanente do
serviço de saúde com aproveitamento, em 3 de Agosto de
1990. Fica na situação de quadro nos termos do artigo 186."
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, na vaga deixada pelo capitão médico Paulo Pais Nunes
Proença que, por portaria de 1 de Setembro de 1988, foi promovido ao posto imediato.
Fica colocado na escala do seu serviço imediatamente à esquerda
da tenente médica Maria do Carmo Rocha e Silva.
Coilsiderada com ingresso definitivo no quadro permanente do
serviço de saúde (ramo farmácia), desde 4 de Agosto de 1990,
colocada na Direcção do Serviço de Saúde, com o posto de
tenente, contando a antiguidade e com direito aos vencimentos
deste posto, desde a mesma data, nos termos do n.O 41 da
Portaria n.O 693-AI75 de 24 de Novembro, e por despacho de
21 de Agosto de 1990 do General Chefe do Estado-Maior do
Exército, a alferes graduada médica farmacêutica (12367485)
Maria Ângela Pereira Rodrigues Pinheiro que, por portaria de
11 de Junho de 1990, ingressou provisoriamente no mesmo
quadro.
Concluiu o estágio para oficial do quadro permanente do
serviço de saúde com aproveitamento, em 3 de Agosto de
1990. Fica na situação de quadro nos termos do artigo 186.O
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, na vaga deixada pelo capitão farmacêutico Armando
Cerezo Granadeiro Vicente que, por portaria de 16 de Agosto
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de 1989, passou à situação de adido no Laboratório Militar
de Produtos Químicos e Farmacêuticos.
Fica colocada na escala do seu serviço imediatamente à esquerda
do tenente farmacêutico Paulo Alexandre Estanqueiro Viana
Guarda.
Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do
serviço de saúde (ramo medicina), desde 4 de Agosto de
1990, colocado na Direcção do Serviço de Saúde, com o posto
de tenente, contando a antiguidade e com direito aos vencimentos deste posto, desde a mesma data, nos termos dos
n.OS 25 e 26 da Portaria n.O 632/78 de 21 de Outubro, e por
despacho de 21 de Agosto de 1990 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, o alferes graduado médico (09516581) José
António Gonçalves Pires que, por portaria de 11 de Junho de
1990, ingressou provisoriamente no mesmo quadro.
Concluiu o estágio para oficial do quadro permanente do
serviço de saúde com aproveitamento, em 3 de Agosto de
1990. Fica na situação de quadro nos termos do artigo 186.O
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n,O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, na vaga deixada pelo capitão médico Leonel Foitinho
Monteiro que, por portaria de 19 de Setembro de 1988, foi promovido ao posto imediato.
Fica colocado na escala do seu serviço imediatamente à esquerda
do tenente médico João Duarte Ramos Machado.
Considerada com ingresso definitivo no quadro permanente do
serviço de saúde (ramo medicina), desde 4 de Agosio de
1990, colocada na Direcção do Serviço de Saúde, com o posto
de tenente, contando a antiguidade e com direito aos vencimentos deste posto, desde a mesma data, nos termos dos
n.OS 25 e 26 da Portaria n.O 632178 de 21 de Outubro, e por
despacho de 21 de Agosto de 1990 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, a alferes graduada médica (10662681) Helena Paula de Mat& Pereira Pinto que, por portaria de 11 de
Junho de 1990, ingressou provisoriamente no mesmo quadro.
Concluiu o estágio para oficial do quadro permanente do
serviço de saúde com aproveitamento, em 3 de Agosto de
1990. Fica na situação de quadro nos termos do artigo 186."
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90 de 24 de
Janeiro, na vaga deixada pelo capitão médico Luís Jorge Almeida Duarte que, por portaria de 8 de Agosto de 1988, foi promovido ao posto imediato.
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Fica colocado na escala do seu serviço imediatamente à esquerda
do tenente médico João Pedro Ivens Ferraz Jácome de Castro.
Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do
serviço de saúde (ramo medicina), desde 4 de Agosto de
1990, colocado na Direcção do Serviço de Saúde, com O posto
de tenente, contando a antiguidade e com direito aos vencimentos deste posto, desde a mesma data, nos termos dos
n . O S 25 e 26 da Portaria n.O 632178 de 21 de Outubro, e por
despacho de 21 de Agosto de 1990 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, o alferes graduado médico (14430181) António Rui de Campos Sousa que, por portaria de 11 de Junho
de 1990, ingressou- provisoriamente no mesmo quadro.
Concluiu o estágio para oficial do quadro permanente do
serviço de saúde com aproveitamento, em 5 de Agosto dc:
1990. Fica na situação de quadro nos termos do artigo 186."
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, na vaga deixada pelo capitão médico José Agostinho
Fróis Borges que, por portaria de 12 de Agosto de 1988, foi
promovido ao posto imediato.
Fica colocado na escala do seu serviço imediatamente à esquerda
do tenente médico Jorge Alberto de Faria Moreno Governa.
Considerada com ingresso definitivo no quadro permanente do
serviço de saúde (ramo medicina), desde 4 d e Agosto de
1990, colocada na Direcção do Serviço de Saúde, com o posto
de tenente, contando a antiguidade e com direito aos vencimentos deste posto, desde a mesma data, nos termos dos
n . O S 25 e 26 da Portaria n.O 632178 de 21 de Outubro, e por
despacho de 21 de Agosto de 1990 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, a alferes graduada médica (17530883) Maria do Carmo Rochã e Silva que, por portaria de 11 de Junho
de 1990, ingressou provisoriamente no mesmo quadro.
Concluiu o estágio
para oficial do quadro permanente do
serviço de saúde com aproveitamento, em 3 d e Agosto de
1990. Fica na situação de quadro nos termos do artigo 186."
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, na vaga deixada pelo capitão médico Manusl Roláo
de Cai-valho que, por portaria de 1 de Setembro de 1988, foi
promovido a ~ - ~ o s imediato.
to
Fica colocada na escala do seu serviço imediatamente à esquerda
do tenente médico Eduardo Fernando Teixeira D'Avila Pinto
da Silveira.
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Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do
serviço de saúde (ramo medicina), desde 4 de Agosto de
1990, colocado na Direcção do Serviço de Saúde, com o posto
de tenente, contando a antiguidade e com direito aos vencimentos deste posto, desde a mesma data, nos termos dos
n.OS 25 e 26 da Portaria n.O 632178 de 21 de Outubro, e por
despacho de 21 de Agosto de 1990 do General Chefe do Estado-Maior do Exército, o alferes graduado médico (15568982)
Eduardo Fernando Teixeira DJAvila Pinto da Silveira que, por
portaria de 11 de Junho de 1990, ingressou provisoriamente
no mesmo quadro.
Concluiu o estágio para oficial do quadro permanente do
serviço de saúde com aproveitamento, em 3 de Agosto de
1990. Fica na situação de quadro nos termos do artigo 186."
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, na vaga deixada pelo capitão médico Virgílio José
Saldanha da Silveira Machado que, por portaria de 1 de Setembro de 1988, foi promovido ao posto imediato.
Fica colocado na escala do seu serviço imediatamente à esquerda
do tenente médico António Rui de Campos Sousa.

Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do
serviço de saúde (ramo medicina), desde 4 de Agosto de
1990, colocado na Direcção do Serviço de Saúde, com o posto
de tenente, contando a antiguidade e com direito aos vencimentos deste posto, desde a mesma data, nos termos dos
n.OS 25 e 26 da Portaria n.O 632178 de 21 de Outubro, e por
despacho de 21 de Agosto de 1990 do General Chefe do Estado-Maior do Exército o alferes graduado médico (02105584) João
Pedro Ivens Ferraz Jácome de Castro que, por portaria de 11
de Junho de 1990, ingressou provisoriamente no mesmo quadro.
Concluiu o estágio para oficial do quadro permanente do
serviço de saúde com aproveitamento, em 3 de Agosto de
1990. Fica na situação de quadro nos termos do artigo 186.O
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, na vaga deixada pelo capitão médico António Jorge
Oliveira de Andrade que, por portaria de 28 de Junho de 1988,
foi promovido ao posto imediato.
Fica colocado na escala do seu serviço imediatamente à esquerda
do tenente médico José João Miranda dos Santos Gonçalves.
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Considerada com ingresso definitivo no quadro permanente do
serviço de saúde (ramo farmácia), desde 4 de Agosto de 1990,
colocada na Direcção do Serviço de Saúde, com o posto de
tenente, contando a antiguidade e com direito aos vencimentos
deste posto, desde a mesma data, nos termos do n.O 41 da
Poriaria n.O 693-AI75 de 24 de Novembro, e por despacho de
21 de Agosto de 1990 do General Chefe do Estado-Maior do
Exército, a alferes-graduada médica farmacêutica (16882585)
Margarida' d e Sá Figueiredo que, por portaria de 11 de Junho
de 1990, ingressou provisoriamente no mesmo quadro.
Concluiu o estágio para oficial do quadro permanente do
serviço de saúde com aproveitamento, em 3 de Agosto de
1990. Fica na situaçáo de supra por execesso de quadro, nos
termos da alínea a) do n.O 3 do artigo 188." do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro.
Fica colocado na escala do seu serviço imediatamente à esquerda
da tenente farmacêutica Maria de Fátima Faria Daniel Ferreira
Jorge.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1990.)

I11 -MUDANÇAS DE SITUACÃO
Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Ingresso no quadro
Quadro da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, adido, (51406311) Amílcar Cristina da Silva,
do Instituto Superior Militar, devendo ser considerado nesta
situaçáo desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria, adido, (50991511) Amândio Oliveira da Silva,
do Tribunal Militar Territorial de Elvas, devendo ser considerado nesta situaçáo desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria, supranumerário, (51403911) José Alberto
R6ynolds Mendes, do Estado-Maior do Exército, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Coronel de infantaria, adido, (51401611) António Augusto Pinto da
Cunha Leal, do Tribunal Militar Territorial de Tomar, devendc
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria, adido, (51403011) Manuel Amaro Bernardo,
do 1.O Tribunal Militar Territorial de Lisboa, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (12238064) António
Joaquim Machado Ferreira, do Quartel-General da Região MiIitar do Norte, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria, supranumcrdrio, (44413361) Joaquim
Gonçalves Farias, do Instituto Militar dos Pupilos do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (50725311) Cesário
António da Silva e Costa, do Btalhão de Infantaria de Aveiro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel de infantaria, adido, (05754164) José Adelino Mota
e Castro Carneiro, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria, adido, (43451561) Joaquim Ferreira
de Barros, do Instituto de Altos Estudos Militares, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria, adido, (31627662) Esmeraldo Rosa
Monteiro de Azevedo, da Academia Militar, devendo svr considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário (31232962) Firmino
Luís Ferreira Augusto, do Instituto de Altos Estudos Militares,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel de infantaria, adido, (35317162) Jorge Manuel Silvério, do Instituto de Altos Estudos Militares, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Tenente-coronel de infantaria, adido, (38369561) Sidónio Martins
Ribeiro da Silva, do Instituto Superior Militar, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria, adido, (05890064) Diamantino Gertrudes da Silva, do Instituto Superior Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria, adido, (33253960) João Francisco
Guerreiro dos Santos, do Colégio Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (45520661) Nuiio Roque, do Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da prcsente
portaria.
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (08861863) Manuel
Estêvão Martinho da Silva Rolão, do Regimento de Infantaria
de Castelo Branco, devendo ser considerado nesta siluação desde
a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria, adido, (46381361) Hélder dos Santos
Castro Rodrigues, do Instituto de Altos Estudos Militares,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel de infantaria, adido, (31630461) Manuel Fernandes
da Silva Terra Quente, do Instituto de Altos Estudos Militares,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (42479061) Francisco
Esmeraldo da Gama Prata, do Instituto Superior Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel de infantaria, adido, (50999611) Carlos Alberto
Duarte Prata, do Instituto Superior Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria, adido, (31642262) António José Fernandes Praça, da Academia Militar, de~lendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
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Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (41494961) José Eduardo Romano Pires, do Regimento de Infantaria n.O 1, devendo
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (44406962) Luís Manuel de Oliveira Pimentel, do 1.O Batalhão de Infantaria Motorizado da I.= Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria de Tomar), devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (06919164) António
Manuel Cachada Pessanha de Oliveira, do Quartel-General
da Região Militar de Lisboa, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (50730911) Carlos
Manuel Mourato Nunes, do Regimento de Comandos, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (44407062) José Sebastião Monteiro Martins, do Regimento de Infantaria de Elvas,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (06635564) Francisco
Rosário Gonçalves Freire, do Regimento de Infantaria de Chaves,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel de infantaria, adido, (42095162) Manuel VaIdemar
da Silva Ferreira, do Instituto Superior Militar, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (07154963) Arnaldo
Carvalhais da Silveira Costeira, do Regimento de Infantaria
de Viseu, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Major de infantaria, adido, (12838168) José Manuel de Pina Aragão
Varandas, do Colégio Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Major de infantaria, adido, (16596076) Luís Manuel Martins Ribeiro,
da Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
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Major de infantaria, adido, (13383069) António Rodrigues das Neves,
do Instituto Superior Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Major de infantaria, adido, (16762769) José Maria Pires Mendes
Moreira, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Major de infantaria, adido, (05840967) Joaquim Cristóvão Martins,
da Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Major de infantaria, adido, (13324869) Júlio Alberto Dias Esteves
Grilo, da Chefia do Serviço Cartográfico do Exército, devendo
ser considerado nesta situaçgo desde a data da presente portaria.
Major de infantaria, supranumerário, (74738173) Raul Luís de MOrais Lima Ferreira da Cunha, da Direcção da Arma de Infantaria,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão de infantaria, adido, (06737381) Nuno Augusto Teixeira
Pires da Silva, da Academia Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão de infantaria, adido, (08891582) Jorge Manuel Cabrita
Alão Correia da Silva, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão de infantaria, adido, (17727381) António Pedro da Silva
Tomé Romero, da Academia Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão de infantaria, adido, (03345182) Alvaro Coelho Ferreirinho
Diogo, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Capitão de infantaria, adido, (08460878) Alberto José Rodrigues
Borges, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)
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Quadro da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, supranumerário, (51463611) Amnro Rodrigues
Garcia, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde 20 de Setembro de 1990.
(Por portaria de 20 de Setembro de 1990.)

Coronel de artilharia, adido, (51371711) Manuel Valentim de Oli. Tribunal Militar Territorial do Porto, dcveira Nunes, do 2O
vendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de
1990.

Coronel de artilharia, adido, (51085411) António Gabriel Albuquerque Gonçalves, do Serviço Cartográfico do Exército, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Coronel de artilharia, adido, (51371011) José Faia Pires Correia, da
Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Janeiro de 1990.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Coronel de artilharia, supranumerário, (51373411) João Manuel Machado Montalvão dos Santos Silva, da Direcção da Arma de
Artilharia, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Outubro de 1990.)

Coronel de artilharia, supranumerário, (50448411) João Baptista
Rodrigues Videira, da Academia Militar, devendo ser considerado
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1990.)

Tenente-coronel de artilharia, adido, (42477862) António Marques
Abrantes dos Santos, do Centro de Instrução de Artilharia
Antiaérea de Cascais, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1990.)

Tenente-coronel de artilharia, adido, (50449011) José Victor dos
Santos Almeida, da Chefia do Serviço Cartográfico do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de
1990.
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Tenente-coronel de artilharia, adido, (00016663) Albino Luís Ferreira da Cal, do Instituto Superior Militar, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Tenente-coronel de artilharia, adido, (07922164) Victor Marçal Lourenço, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Tenente-coronel de artilharia, adido, (41477262) Rui Manuel Martins
Reis, do Instituto de Altos Estudos Militares, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Tenente-coronel de artilharia, adido, (04358064) José Domingos Canatário Serafim, da Academia Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Tenente-coronel de artilharia, adido, (09493365) Anibal José Rocha
Ferreira da Silva, do Instituto de Altos Estudos Militares, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de
1990.
Tenente-coronel de artilharia, adido, (09729563) António Carlos Morais da Silva, da Academia Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
(Por portnria de 12 de Outubro de 1990.)

Major de artilharia, adido, (04334365) José Manuel Freire Nogueira,
do Instituto de Altos Estudos Militares, devendo ser ocnsiderado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Cutubro de 1990.)

Capitão de artilharia, adido, (18417481) Fernando José Marques
Soares, da Chefia do Serviço Cartográfico do Exército, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Capitão de artilharia, adido, (08756682) José da Silva Rodrigues,
da Chefia do Serviço Cartográfico do Exército, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Capitão de artilharia, adido, (11455382) José Manuel Ramos Rossa,
da Chefia do Serviço Cartográfico do Exército, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
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Capitão de artilharia, adido, (02803883) António Emídio da Silva
Salgueiro, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Capitão de artilharia, adido, (07026083) José António Guerreiro
Martins, da Chefia do Serviço Cartográfico do Exército, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Capitão de artilharia, adido, (00579178) José Carlos Dias de Sousa
Martins, da Chefia do Serviço Cartográfico do Exército, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Capitão de artilharia, adido, (04248281) Pedro Amaro Ferreira
Neves, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Capitão de artilharia, adido, (08456585) Luís Filipe Pereira Nunes,
da Chefia do Serviço Cartográfico do Exército, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Capitão de artilharia, adido, (03594678) Arménio dos Santos Castanheira, da Chefia do Serviço Cartográfico do Exército, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Capitão de artilharia, adido, (10523283) João Jorge Botelho Vieira
Borges, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Capitão de artilharia, adido, (17438079) Henrique Manuel Ferreira
Botelho, da Chefia do Serviço Cartográfico do Exército, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Quadro da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, adido, (51227411) Rui Gonçalves Soeiro Cirais, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Coronel de cavalaria, adido, (51412811) JosB Manuel Lameira Machado Faria, do 2." Tribunal Militar Territorial de Lisboa, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de
1990.
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Coronel de cavalaria, adido, (50433211) José do Nascimento Martins, da Direcção da Arma de Cavalaria, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Junho de 1990.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Coronel de cavalaria, supranumerário, (51468911) Fernando Luís
Franco da Silva Ataíde, da Direcção da Arma de Cavalaria,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1990.)

Tenente-coronel de cavalaria, adido, (43431562) José Maria Félix
de Morais, da Direcção da Arma de Cavalaria, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1990.)

Tenente-coronel de cavalaria, adido, (32255060) Raul Fernando Durão Correia, da Academia Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Tenente-coronel de cavalaria, adido, (41477862) Eduardo Alberto
Madeira de Velasco Martins, da Academia Militar, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Tenentecoronel de cavalaria, adido, (506911 1 1) José Manuel Marques Pacífico dos Reis, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Março de
1990.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Major de cavalaria, adido, (17310572) Mário Rodrigues, da Direcção da Arma de Cavalaria, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1990.)

Major de cavalaria, adido, (18575272) Luís Manuel Martins da
Assunção, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Major de cavalaria, adido, (07382279) José António Madeira Atayde
Banazol, da Direcção da Arma de Cavalaria, devendo ser
considerado nesta situação desde 26 de Março de 1990.

200

ORDEM DO EXGRCITO N." 3

2. Série

Major de cavalaria, adido, (02952479) Luís Manuel Prostes Vila
de Brito, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Major de cavalaria, adido, (07708974) José António Cruz Martins,
da Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Janeiro de 1990.
Major de cavalaria, adido, (12033970) António Guilherme Ferraz
Bela Morais, do Instituto de Altos Estudos Militares, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Major de cavalaria, adido, (16450473) Luís Manuel dos Santos
Newton Parreira, do Estado-Maior do Exército, devendo ser
considerado nesta situação desde 26 de Março de 1990.
Capitão de cavalaria, adido, (07529778) Manuel Mateus Costa da
Silva Couto, da Chefia do Serviço Cartográfico do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de
1990.
Capitão de cavalaria, adido, (05901581) Miguel António de Gouveia
Gomes Fernandes, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Capitão de cavalaria, adido, (03033681) Tiago Maria Ramos Chaves
de Alrneida e Vasconcelos, da Academia Militar, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Quadro da Arma de Engenharia
Coronel de engenharia, supranumerário, (50774811) Duarte Nuno de
Ataíde Saraiva Marques Pinto Soares, do Estado-Maior do
Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Coronel de engenharia, adido, (50768011) Carlos José dos Santos
Cardoso, da Direcção da Arma de Engenharia, devendo ser
considerado nesta situação desde 23 de Julho de 1990.
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Coronel de engenharia, adido, (50771211) José Gerardo Barbosa
Pereira, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1990.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Tenente-coronel de engenharia, supranumeririo, (44412861) Alberto
da Luz Augusto, da Escola Prática de Engenharia, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente-coronel de engenharia, supranumerário, (41478962) Carlos
Manuel Ferreira e Costa, da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de engenharia, supranumerário, (41477362) Alfredo
Pires Guerreiro, do Instituto de Altos Estudos Militares, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da prcscnte portaria.
Major de engenharia, adido, (10639478) Aníbal Alves Flambo, da
Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Major de engenharia, adido, (04794372) Rui António Faria de
Mendonça, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Major de engenharia, adido, (12045973) Samuel Marques Mota, do
Instituto de Altos Estudos Militares, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Major de engenharia, adido, (08189665) Isaías de Figueiredo Ribeiro, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Capitão de engenharia, adido, (00385480) Francisco José Mouráo
Vieira Domingues, da Chefia do Serviço Cartográfico do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro
de 1990.
Capitão de engenharia, adido, (02742883) Hermínio Teodoro Maio,
da Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Janeiro de 1990.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)
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Quadro da Arma de Transmissões
Coronel de transmissões, supranumerário, (50772711) José Luís da
Silva Louro, da Direcção da Arma de Transmissões, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de transmissões, adido, (40010661) Cândido Dias Gaspar,
da Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Coronel de transmissões, supranumerário, (5077621 1) João Manuel
Maia de Freitas, do Regimento de Transmissões, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de transmissões, adido, (42479511) Carlos Manuel Verissimo da Cruz, da Academia Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de transmissões, manutenção, adido, (50483 111) Rogério Nayr Rodrigues dos Santos, do Instituto Militar dos Pupilos do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Tenente-coronel de transmissões, adido, (34291562) João José Simões
Roque, do Instituto de Altos Estudos Militares, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de transmissões, adido, (31478362) Francisco José
Ferreira de Bastos Moreira, do Instituto de Altos Estudos Militares, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Tenente-coronel de transmissões, manutenção, adido, (50357411) Daciano Amílcar Machado de Amaral Brites, do Instituto Militar
dos Pupilos do Exército, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de transmissões, supranumerário, (08460364) João
Luís Cardoso Martins Alves, da Direcção da Arma de Transmissões, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Major de transmissões, exploração, supranumerfirio, (52 131311) Fernando Amaral da Silva, do Regimento de Transmissões, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Major de transmissões, manutenção, supranumerário, (51176611)
Armindo Godinho Pedro, do Regimento de Transmissões, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Major de transmissões, exploração, supranumerário, (50673911) António Nunes Nogueira, do Estado-Maior do Exército, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major de transmissões, manutenção, supranumerário, (51256611) Car10s Barrigas Morais Mendonça, da Direcção da Arma de Transmissões, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Major de transmissões, adido, (09201673) José dos Santos Matias,
do Instituto Superior Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Major de transmissões, supranumerário, (18269174) João Miguel
de Castro Rosas Leitão, do Quartel-General da Região Militar
do Centro, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Major de transmissões, manutenção, adido, (52435711) Amíícar Nogueira da Silva Félix, do Instituto Superior Militar, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major de transmissões, adido, (04426667) Dário Fernandes de Morais
Carreira, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (51085511)
Asdrúbal Júlio Freire Sepúlveda, do Depósito Geral de Material de Transmissões, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (51545811)
Manuel Eduardo de Moura Pequeno, do Regimento de Transmissões, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (52137911)
Manuel Maria Calretas, do Batalhão de Apoio e Serviços da
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Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida), devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1990.)

Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (52393311)
António Pires Faustino, do Depósito Geral de Material de Transmissões, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1990.)

Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (76807774)
Luís Rodrigues Teixeira Borges, do Depósito Geral de Material
de Transmissões, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (07838567)
Domingos Pereira Barbosa, da Escola Militar de Electromecânica,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (00567374)
Francisco José dos Santos Baleizão, da Direcção do Serviço de
Informática do Exército, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (50364611)
Vítor Manuel Parente Santos Costa, da Direcção da Arma de
Transmissões, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (52185211)
Manuel de Jesus Chaves, da Escola Prática de Transmissões,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (33205159)
José Picado Cláudio, do Regimento de Transmissões, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (45552360)
João Barroso Carvalho, do Estado-Maior do Exército, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Capitão de tranmissões, manutenção, supranumerário, (33204959)
Joaquim Fernandes Cândido, do Regimento de Transmissões,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (01783368)
António João da Cunha Fernandes, do Depósito Geral de Material de Transmissões, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (14330974)
António Sénico da Costa Fangueiro, do Depósito Geral de
Material de Transmissões, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (73800572)
Rui Manuel Carrilho Garcia Serra Frazão, da Direcção do Serviço de Informática do Exército, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (00589470)
Manuel Augusto Pinto Florêncio, do Regimento de Transmissões,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (02431868)
João Anselmo Domingos Lopes, do Estado-Maior do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (52393011)
João Pedro Quintela Leitão, do Depósito Geral de Material de
Transmissões, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (15958572)
Vítor Manuel Monteiro Job, da Escola Militar de Electromecânica, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (03245562)
Manuel Gonçalves, da Escola Prática de Transmissões, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (08073964)
José Sebastião Calmeiro Gonçalves, do Depósito Geral de
Material de Transmissões, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (01009269)
Joaquim João Pinheiro Pinto, do Depósito Geral de Material
de Transmissões, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (18480568)
Orlando da Silva Mateus, do Regimento de Transmissões,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (08296265)
António Guerreiro Rodrigues, do Depósito Geral de Material
de Transmissões, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (04013266)
Luís da Conceição Almeida Rocha, da Escola Militar de Electromecânica, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (00539367)
Domingos Rita Ribeiro, do Estado-Maior do Exército, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria
Capitão de transmissões, manutenção, supranumerário, (52265211)
Salvador Francisco Albuquerque Vieira, do Quartel-General da
Região Militar de Lisboa, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Quadro do Serviço de Saúde
Coronel do serviço de saúde, supranumerário, (50938411) António
de Oliveira Pedro, do Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
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Major do serviço de saúde, adido, (09605773) Jorge Manuel Marques
do Espírito Santo, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço de saúde, adido, (00270375) Carlos Manuel Pinto
Veiga Lopes, do Instituto Militar dos Pupilos do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente do serviço de saúde, supranumerário, (16882585) Margarida
de Sá Figueiredo, do Hospital Militar Regional n." 2, devendo
ser considerada nesta situaçáo desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Quadro do Serviço de Administração Militar
Coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
(50127811) António de Sousa Cardoso da Silva, do Estado-Maior do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
(50034711) Carlos Alberto Peres Neves, da Direcção do Serviço
de Administração Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel do serviço de administração militar, adido, (51475211) Alexandre Jorge Reis de Sousa Franco, da Comissão de Contas e
Apuramento das Responsabilidades, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel do serviço de administração militar, adido, (5011241 1) Alfredo Soares Coelho, da Comissão de Contas e Apuramento das
Responsabilidades, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
(51424111) Manuel António da Silva Brogueira, da Direcção
do Serviço de Intendência, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel do serviço de administração militar, adido, (51424911) Mapril António de Castro, da Comissão de Contas e Apuramento
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das Responsabilidades, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
(09119565) José Carlos de Assunção Tekeira, do Centro de
Gestão Financeira da Logística, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
(02234264)Luís Augusto Sequeira, do Instituto de Altos Estudos
Militares, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
(02425265) Abel Pires Nogueira Cardoso, do Centro de Gestão
Financeira da Região Militar de Lisboa, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço de administração militar, supranumerário,
(00796869) Carlos Leonel Costa Cabra], do Centro Financeiro
do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Major do serviço de administração militar, supranumerário,
(09026475) José de Jesus Silva, da Direcção do Serviço de
Administração Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Major do serviço de administração militar, adido, (13687877) Francisco António Coelho Nogueira, do Instituto Superior Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Major do serviço de administração militar, adido, (06931170) Manuel Tavares da Costa, do Instituto Superior Militar, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço de administração militar, adido, (01587567) Rui
Fernando Miranda Vieira, da Academia Militar, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Major do serviço de administração militar, adido, (18951672) Carlos
Alberto dos Santos Pinto, do Centro de Gestão Financeira da
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Logística, por ter deixado de prestar serviço na Manutenção
Militar, devendo ser considerado nesta situação desde 23 de
Novembro de 1990.
(Por portaria de 23 de No\.embro de 1990.)

Quadro do Serviço de Material
Tenente-coronel do serviço de material, material, supranumerário,
(07258966) Luís Avelino Roque Esteves, do Estado-Maior do
Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de material, manutenção, supranumerário,
(51217711) Luís Armando Marques Garcia, do Depósito Geral
de Material de Guerra, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de material, material, adido, (46285062)
Joaquim Manuel Palminha Martins, da Academia Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel do serviço de material, material, adido, (06878764)
Victor Manuel Dias da Silva Ribeiro, da Academia Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel do serviço de material, material, adido, (00812563)
Mário Francisco Tavares, da Academia Militar, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Major do serviço de material, manutenção, supranumerário,
(51 1 181 1 1) João Luís Filipe Chaveiro Brunheira, da Escola
Priítica do Serviço de Material, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Major do serviço de material, material, adido, (62623965) Fernando
Constantino Pinto da Silva, do Instituto de Altos Estudos Militares, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
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Major do serviço de material, manutenção, adido, (51026811) Aurélio Agostinho Araújo Rodrigues, do Instituto Superior Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Major do serviço de material, manutenção, supranumerário,
(50135511) Euclides Inocêncio da Silva Reis, do Batalhão de
Apoio e Serviços da l.n Brigada Mista Independente (Agnipamento Base de Santa Margarida), devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço de material, manutenção, supranumerário,
(51717711) Nélson da Silva Pereira, do Depósito Geral de
Material de Guerra, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Major do serviço de material, manutenção, supranumerário,
(50837111) António Augusto Coelho Nunes, da Escola Prática
do Serviço de Material, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Major do serviço de material, manutenção, adido, (51541111) Firmino José Ribeiro Magro, da Academia Militar, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço de material, manutenção, supranumerário,
(50585711) Luís Cândido Galhardo Baptista, da Direcção do
Serviço de Material, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Major do serviço de material, manutenção, adido, (51336811) Avelino Cândido Fernandes Baptista, do Instituto Superior Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Major do serviço de material, manutenção, supranumerário,
(51332911) José Bemardino de Jesus Abelha, da Direcção do
Serviço de Material, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Capitão do serviço de material, manutenção, supranumerário,
(51761711) Moisés Laranjeira Cruz, da Escola de Sargentos do
Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
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Capitão do serviço de material, manutenção, supranumerário,
(16140171) João José Madeira da Silva, do Grupo de Carros de
Combate da 1." Brigada Mista Independente (Regimento de
Cavalaria de Santa Margarida), devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço de material, manutenção, supranumerário,
(03215167) Fernando Frederico, da Chefia do Serviço Cartográfico do Exército, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1990.)

Capitão do serviço de material, manutenção, supranumerário,
(07811864) António de Sousa Figueiredo, do Centro de Instrução de Operações Especiais, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Quadro do Serviço Geral do Exército
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, (31339057)
Júlio António de Almeida Costa, do Instituto de Altos Estudos
Militares, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, (50669511)
Fausto da Costa França, do Colégio Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, (52397011)
Eduardo Soeiro Joaquim, da Chefia do Serviço Cartográfico
do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, (50900011) Car10s Duarte Pereira, do Instituto de Altos Estudos Militares,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Major do serviço geral do Exército, adido, (50892011) Anselmo Aires
Alves, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
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Major do serviço geral do Exército, supranumerário, (50033411)
Albertino da Silva Calamote, da Chefia do Serviço Geral do
Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Major do serviço geral do Exército, supranumerário, (50043711)
Hilário Reis Carrasco, da Direcção do Serviço de Pessoal,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Major do serviço geral do Exército, supranumerário, (50088711)
Manuel Susana Cordeiro, do Batalhão de Apoio e Serviços da
l.DBrigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida), devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Major do serviço geral do Exército, supranumerário, (50528111)
Libertário Alves Ferreira, do Quartel-General da Região Militar
do Norte, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Major do serviço geral do Exército, supranumerário, (51043211)
Manuel da Costa Gaspar, da Escola Prática de Infantaria,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Major do serviço geral do Exército, adido, (50142611) António
Manuel Gomes, do Instituto de Altos Estudos Militares, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço geral do Exército, supranumerário, (51783311) José
Anes Dias Gomes, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço geral do Exército, supranumerário, (51785111)
António Manuel de Sá, da Direcção do Serviço de Pessoal,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Major do serviço geral do Exército, adido, (50505711) José Ministro,
do Instituto Militar dos Pupilos do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.

22 Série

ORDEM DO EXERCITO N.O

3

213

Major do serviço geral do Exército, supranumerário, (5061 1 1 1 1)
Ernesto Fernandes da Silva, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Braga, devendo ser considerado nesta situaçáo
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (46200959)
Francisco Paixão Batista, da Direcção do Serviço de Pessoal,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (34146760)
Fernando Luis, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Santarém, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1990.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50455611)
António Cardoso Bugalho Ferreira, do Colégio Militar, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1990.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50438811)
José António Azenhas Trindade, do Hospital Militar Principal,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1990.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumeririo, (07681366)
Fernando Manuel Romeira Afonso, do Regimento dz Artilharia
de Costa, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51983211)
José Carlos Antunes Canas, da Direcção do Serviço de Informática do Exército, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (45500761)
João Ferreira Belo, da Direcção do Serviço de Pessoal, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (35249359)
António Madeira Cardana, da Escola Prática de Cavalaria,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (46300060)
Domingos António Manjerico Chalaça, da Direcção do Serviço
de Pessoal, devendo ser considerado nesta situaçáo desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51096811)
Francisco de Oliveira Fernandes, da Escola Prática de Cavalaria,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (42199260)
Manuel Marques Ferreira, do Batalhão de Infantaria de Aveiro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51354811)
José Romão Gonçalves, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (06374063)
Bernardino Arlindo Raleira Laureano, do Quartel-General da
Zona Militar da Madeira, devendo ser considerado nesta situacão
desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerhrio, (45176162)
Gregório Russo Martins, do Batalhão do Serviço de Material,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51983411)
João Silvestre Martins, do Quartel-General da Zona Militar
dos Açores, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51331911)
Celestino da Conceição das Dores Mendes, da Escola Prática
do Serviço de Transportes, devendo ser considerado nesta
situaçáo desde a data da presente portaria.
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Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (45554858)
João Pires Neves, da Casa de Reclusão da Região Militar do
Norte, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50054011)
Adelino Moreira Raimundo, do Regimento de Lanceiros de
Lisboa, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52183811)
Adelino de Jesus Pires Rodrigues, do Batalhão de Administração Militar, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (01879463)
Alfredo de Almeida Rodrigues, do Distrito de Recrutamento
e Mobilizaçáo de Setúbal, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51315611)
António Barata Santana, do Distrito de Recrutamento e Mobili.
zação de Santarém, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (00382268)
José Francisco Robalo Borrego, do Regimento de Artilharia
de Costa, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (45525259)
António Marques Agostinho, da
Brigada Mista Independente
(Agrupamento Base de Santa Margarida), devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (60564466)
Alberto Carlos Góis Ribeiro da Cunha, do Estado-Maior do
Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51098111)
João Carreiro Barata, da Direcção do Serviço de Pessoal, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (45250562)
Moisés Gregório Beatriz, da Direcção do Serviço de Pessoal,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (33243660)
Domingos da Silva Baleizáo, do Batalhão do Serviço de Saúde,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50191711)
António José Amaral, do Centro de Instruçáo de Operações
Especiais, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (15695268)
António Gomes de Almeida, do Quartel-General da Região
Militar do Centro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (00058174)
Adérito Justiniano Gonçalves Ferreira, do Centro de Selecção
de Coimbra, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51069111)
José Augusto Dias Ferreira, do Presídio Militar, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, adido, (52064011) Manuel
Ferreira, do Instituto de Altos Estudos Militares, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (37050660)
Luís Cardoso, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Leiria, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51998811)
Manuel Carrilho, do Distrito de Recrutamento e Mobilização
de Evora, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
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Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50038111)
Egídio Marques Casquinho, do 1." Tribunal Militar Territorial
de Lisboa, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (07984774)
Gualdim Cordeiro, da Escola Prática de Artilharia, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (03920765)
José Lopes Correia, do Regimento de Infantaria de Castelo
Branco, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52783411)
Luís Henrique Correia, da Escola de Sargentos do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, adido, (50159911) José Jacinto
Duarte, do Instituto Superior Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão da serviço geral do Exército, supranumerário, (51154811)
Manuel Dias Duarte, do Regimento de Cavalaria de Braga,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50019411)
Manuel André Esteves, do Estado-Maior do Exército, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51229911)
José Inácio Goulart Júnior, da Escola de Sargentos do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (05765366)
Fernando de Oliveira Lima, do Quartel-General da Região
Militar do Norte, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (07932066)
Manuel Domingos Gomes Pereira, do Regimento de Infantaria
de Beja, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
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Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (19141473)
Rafael Manuel Pereira, da Direcção do Serviço de Inforrnática
do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (41954262)
Augusto Laurindo da Costa Pestana, do Grupo de Artilharia
de Guarnição n." 2, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50930111)
António Simóes PiIré, da Chefia do Serviço de Reconhecimento
de Transmissões, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (03016473)
José do Carmo Rodrigues Pinto, do Hospital Militar Principal,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (45552958)
António dos Santos Gardete, da Direcção do Serviço de Pessoal,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (46215262)
Semião Reis Mourraia Gervásio, do Estado-Maior do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50884811)
Luís Rodrigues Gouveia, da Direcção do Serviço de Pessoal
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (34132560)
António Justiniano Romeiro Guerreiro, do Regimento de Lanceiros de Lisboa, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (22935811)
Luís Rodrigues Guerreiro, da Direcção do Serviço de Pessoal,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
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Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51301211)
Bartolomeu dos Santos Marques, do Regimento de Infantaria
n.O 1, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (46162560)
Manuel Bravo Ferreira da Mata, do Batalhão do Serviço de
Material, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (06604065)
Rufino do Salvador Maurício, do Estado-Maior do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50585311)
António Agostinho Mestre, do Regimento de Artilharia Antiaérea n.O 1, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (32123760)
José Branquinho Marques Moleiro, da Direcção do Serviço de
Pessoal, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (10143774)
João António Massa Monteiro, do Depósito Geral de Material
de Guerra, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (09446474)
Eduardo dos Santos Paiva, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Lisboa, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (46292360)
João António Alves Pedreiro, da Escola Prática de Engenharia,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50688611)
José Luís Marianito da Silva, da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
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Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (44341361)
José Maria Moreira da Silva, da Direcção do Serviço de Pessoal,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50522711)
Jacinto Chaveiro Silva, do Quartel-General da Região Militar
do Sul, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52420411)
António Fernando Ferreira da Silva, da Escola Prática de Engenharia devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumeririo, (37007060)
Joaquim Pereira dos Santos, do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, adido, (31169758) José da Silva
Sanches, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51340911)
José Augusto Quinta do Rosário, do Regimento de Infantaria
n.O 1, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (08469572)
António Manuel Gaiolas Rodrigues, do Depósito Geral de Material de Engenharia, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (19641274)
Agostinho João Ferreira Rodrigues, da Direcção do Serviço de
Finanças, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (45257260)
José Caria Ribeiro, do Regimento de Infantaria de Faro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, adido, (01231471) António
Pereira dos Reis, do Instituto Superior Militar, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (09742474)
José Carlos Lima de Freitas Rato, da Chefia do Serviço Geral
do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (31101761)
JosC Baptista Moreira Ramos, da Direcção do Serviço de Pessoal,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (33017359)
Joaquim Maria Grade Ratinho, da Casa de Reclusão da Região
Militar de Lisboa, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (09788864)
Alexandre Vaz Xarelho, da Direcção do Serviço de Administração Militar, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (00612164)
José da Costa Vilaça, do Batalhão de Apoio e Serviços da
Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida), devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (50143911)
Horácio Henrique Veiga, do Regimento de Artilharia de Lisboa,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52880311)
Manuel Louro Carrilho Vaz, do Destacamento do Forte do
Alto do Duque, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (09 161972)
José Abílio Torrão Vaz, do Regimento de Lanceiros de Lisboa,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (51282611)
Augusto Matos Vaz, do Regimento de Infantaria de Castelo
Branco, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
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Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (33210759)
Manuel Felício Varela, da Direcção do Serviço de Pessoal,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (39037862)
Manuel dos Santos Vaz do Val, do Depósito Geral de Material de Transmissões, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (14164773)
Olivério Martins Teixeira, do Quartel-General da Região Militar
do Norte, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (37146662)
José António Ferreira Simões, do Hospital Militar Regional
n.O 4, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (03287969)
José Manuel Lopes Soares, da Escola Prática de Administração Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, supranumerário, (52126311)
Tito Abílio da Silva, do Distrito de Recrutamento e Mobilização do Funchal, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, adido, (11552478) António
José Fernandes Cruz, do Instituto Superior Militar, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, adido, (13415070) Heitor
Patrício Jorge, do Colégio Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, adido, (12299476) António
José Dias Pereira, da Chefia do Serviço Cartográfico do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
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Tenente do serviço geral do Exército, adido, (14858676) José Ferreira Pereira, do Instituto Superior Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Quadro Técnico de Secretariado
Capitão do quadro técnico de secretariado (07998668) José Noribal
Cota Vieira, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (03712866) João Augusto
Félix Vaz, do Instituto Militar dos Pupilos do Exército, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (07921166) José João
de Oliveira Santos, do 2." Tribunal Militar Territorial do Porto,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (12314172) José Brás
Pereira Vargues, do Regimento de Infantaria de Faro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (00280567) Messias Martins Tomé, da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras
do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data
desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (73666572) Luís Manuel
Louro Abreu Vilela, do Regimento de Comandos, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (03030275) Jorge Manuel
de Moura Soares, do Regimento de Comandos, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (04219865) Vitor Manuel
Coimbra Delgado e Silva, da Chefia do Serviço de Material
de Instrução, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
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Capitão do quadro técnico de secretariado (09879071) António Luís
Pereira Brás da Silva, do Estado-Maior do Exército, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (03600469) Manuel Bernardino Sebastião, do Regimento de Infantaria do Porto, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (03653267) Vasco Vieira
dos Santos, do Batalhão do Serviço cle Saúde, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (11224274) Luís Manuel
Penedo dos Santos, da Chefia do Seiviço Cartográfico do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (02763567) José Luís
Norton Dias Santos, da Escola Prática de Transmissões, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (04825364) Carlos de Sá,
do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (05593665) Edmaro José
Carvalho Rosas, da Chefia do Serviço Cartográfico do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (09311963) Jaime Fernandes Mendes Rosa, do Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (17592271) Dimas dos
Santos Vaz, do Regimento de Comandos, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (13433769) José Gomes
dos Santos, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
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Capitão do quadro técnico de secretariado (00149264) Eduardo
Jorge do Vale Santos Saraiva, da Direcção do Serviço de Pessoal,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (03607565) Avelino Augusto Pacheco dos Santos, da Direcção da Arnia de Engenharia,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (01998667) António Jacinto da Fonseca Santos, do Centro de Estudos Psicotécnicos
do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (60955168) António Cândido Ferreira dos Santos, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Faro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (11969267) António Esteves Freitas Tom&, do Colégio Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (05937767) Mário Avelino Furtado Avelar de Sousa, do Quartel-General da Zona
Militar dos Açores, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (18182273) José Manuel
Almeida Soares, do Regimento de Comandos, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (11173274) António Manuel Paulo Rato, do 2." Batalhão de Infantaria Motorizado da
1." Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria de
Abrantes), devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (02635766) Paulo Afonso
São José Ramalho, do Tribunal Militar Territorial de Coimbra,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
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Capitão do quadro técnico de secretariado (04944869) Manuel Nuno
Ribeiro Delgado da Rocha, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (17526368) Cesário Alves
Rocha, do Quartel-General da Região Militar do Centro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (11042770) Alexandre
Manuel Neves Raposo dos Reis, da Direcção de Transportes,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (06569064) João António
Dias Pereira, do Quartel-General da Região Militar do Norte,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (08907563) Guilherme
Manuel da Costa Mendes Pereira, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Leiria, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (02254968) António Manuel Ribeiro, do Esquadrão de Lanceiros da Região Militar do
Centro, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (01675566) António Manuel dos Santos Ribeiro, da Direcção do Serviço de Pessoal,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (60541767) Gabriel Pereira Resende, da Direcção do Serviço de Informática do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (09064165) Carlos Alberto
Cardoso dos Reis, do Distrito de Recrutamento e Mobilização
do Funchal, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
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Capitão do quadro técnico de secretariado (13186269) Carlos Manuel
Lopes de Oliveira, do Regimento de Infantaria de Castelo
Branco, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado, (17147775) Manuel Rui
Nunes, do Regimento de Infantaria do Funchal, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado, (09992367) Augusto
José Cristino Nobre, da Chefia do Serviço de Reconhecimento
das Transmissões, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (16262469) Saul Dias
Pereira das Neves, do Quartel-General da Região Militar do
Centro, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (04692167) Fernando
José Soares Proença, do Quartel-General da Região Militar do
Centro, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (02261673) José António
Pires, do Regimento de Infantaria do Funchal, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (15882869) Alvaro
Antero Pimentel Urze Pires, do Estado-Maior do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (60809667) Carlos Alberto
Garcia Pinto, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (07823966) Carlos Manuel
Jales Ferreira Pimentel, da Escola Prática do Serviço de Transportes, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
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Capitão do quadro técnico de secretariado (04765369) Jorge Maria
do Vale Pereira, do Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (02362765) João Alfredo
Rebelo Navarro, da Academia Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (12269268) Rodrigo Leite
Ribeiro de Moura, do Regimento de Comandos, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado, (00854569) Duarte Silvino Moreira, do Centro Financeiro do Exército, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado, (02006269)Manuel Maria
Morais, da Chefia do Serviço Cartográfico do Exército, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (04253464) AsdrúbaI
Figueiredo Morais, do Centro de Gestão Financeira da Região
Militar do Centro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (02697766) Manuel RauI
da Silva Pequito, do Tribunal Militar Territorial de Elvas,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (08961767) José Manucl
Antunes Paiva, da Chefia do Serviço Cartográfico do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (02312869) João Manuel
Gomes de Oliveira, do Estado-Maior do Exército, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (16337068)Bento Rua Miguel, do Quartel-General da Região Militar do Norte, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Capitão do quadro técnico de secretariado (01814573) João Carlos
Moutinho Mendonça, do Regimento de Cavalaria de Braga devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (01173167) Luís Manuel
Machado Mendes, do Regimento de Infantaria do Funchal,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (01218566) Alberto Rui
Branco de Oliveira Neves, da Chefia do Serviço Cartográfico
do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (16223170) Octávio da
Conceição Mateus, da Chefia do Serviço Cartográfico do
Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (03626765) Manuel Rosa
Gonçalves Mata, do Regimento de Infantaria de Elvas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (11470974) Jorge Manuel
de Oliveira Martins, do Batalhão do Serviço de Transportes,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (01025966) Vasco da
Purificação Monteiro, da Direcção do Serviço de Pessoal,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (08507263) Manuel da
Silva Monteiro, do Distrito de Recrutamento e Mobilização
de Lamego, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (05143166) Alvaro Jorge
Bouquet Monteiro, do Estado-Maior do Exército, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Capitão do quadro técnico de secretariado (04782465) Nélson Batista Lopes, do Quartel-General da Região Militar do Norte,
devendo ser chnsiderado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (07622363) Jorge António
Monteiro Lopes, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (07090567) Amaro Teixeira Ligeiro, do Batalhão de Informação e Reconhecimento
das Transmissões, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do técnico de secretariado (04839266) José Alvaro Carvalho
Pereira Leite, do Distrito de Recrutamento e Mobilização do
Porto, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (11925467) Casimiro
Nunes Mendes, do Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (17838769) Alvaro Rodrigo de Alpoim de Sousa Mendes, do Colégio Militar, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (09942071) Armando
Maurício Marques, do Regimento de Infantaria de Abrantes,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (04318365) João de Castro
Navarro Magro, do Estado-Maior do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (00326367) Jorge David
Correia Gonçalves Magno, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (11916168) Carlos Manuel
Lourenço, da Chefia do Serviço Geral do Exército, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Capitão do quadro técnico de secretariado (17926571) Vítor Rosa
Gama, do Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (74204473) Paulo Florival de Faria Crato Fogaça, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (04680369) Alvaro Bento
Lapa, do Quartel-General da Região Militar do Centro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (60148167) José António
Ferreira da Costa Laranjo, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (62002565) Hernâni Pais
Jorge, do Regimento de Infantaria de Chaves, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (04145865) Augusto do
Espírito Santo de Jesus, da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (15830570) Manuel António Martins Infante, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (10243972) António Manuel Monteiro Neves Henriques, do Regimento de Comandos,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro tÉcnico de secretariado (73881572) António José
Carvalho Martins, do Instituto Militar dos Pupilos do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (07256467) Luís Filipe
da Ponte e Silva Marques, do Estado-Maior do Exército, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Capitão do quadro técnico de secretariado (11428071) Arnaldo Sousa
Figueiredo, do Regimento de Infantaria de Viseu, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (05874064) Rui Femando
Alexandrino Ferreira, do Regimento de Infantaria de Viseu,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (07563363) José Gabriel
Gonçalves, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (03464768) José da
Conceição Graça, da Direcção do Serviço de Pessoal, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (03838966) António
Mendes da Cruz, da Direcção da Arma de Cavalaria, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (04361364) Francisco Marques Fernando, do Estado-Maior do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (03402274) Paulo dos
Santos Fernandes, do Regimento de Comandos, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (08286366) Luís Manuel
Coimbra, do Esquadrão de Lanceiros da Zona Militar da Madeira, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (08108966) Armando Manuel Alves Coimbra, do 1.0 Batalhão de Infantaria Motorizado
da
Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria
de Tomar), devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (16275268) Eduardo Madalena Fernandes, do Distrito de Recrutamento e Mobilização
de Castelo Branco, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
'
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Capitão do quadro de secretariado (05207668) Mário Jorge
Pinto Fazendeiro, da Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (01081467) Abílio António Ferro Faria, do Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (61867169) Joaquim Luís
Moura Duarte, do Batalhão do Serviço de Saúde, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (00609967) José Nepomuceno da Silva Dias, da Direcção do Serviço de Informática do
Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do qaudro técnico de secretariado (06796969) Õscar Seabra
David, da Escola Prática do Serviço de Transportes, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (08818373) Joaquim Rui
Costa da Cruz, da Escola de Sargentos do Exército, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (01187366) Elmano Mendes Ribeiro da Cruz, da Direcção do Serviço de Pessoal, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (00135866) José Martins
Carreto, do Colégio Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (31687062) Fernando
Manuel da Silveira Carrega, da Escola Pritica do Serviço de
Material, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (08598869) Octávio da
Encarnação Carneiro, do Regimento de Infantaria de Faro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Capitão do quadro técnico de secretariado (05425964) Manuel Pinto
Carneiro, do Instituto Superior Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (09270170) Carlos Manuel
Lopes de Catalão, da Direcção do Serviço de Informática do
Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (08761171) Fernando
José Pinheiro e Castro, da Escola Prática do Serviço de Transportes, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (07966668) Manuel Lino
Pereira de Carvalho, do Centro de Instrução de Operações
Especiais, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (08025667) António Roy
Miranda Bruto da Costa, do Centro de Estudos Psicotécnicos
do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (12455068) Carlos Manuel
da Silva Tavares Correia, do Regimento de Infantaria de Tomar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (15708173) António
Cláudio Castanheira Contente, do Regimento de Comandos,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (09544772) José Manuel
Carvalho Alves, da Direcção do Serviço de Informática do
Exército, devendo ser considerado nesta siiuação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (13428974) Henrrique
Manuel Monteiro Sousa Alves, do Regimento de Infantaria do
Funchal, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
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Capitão do quadro técnico de secretariado (15742672) Francisco José
de Almeida Alves, da Direcção do Serviço Histórico Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (09312765) António
Joaquim Cardoso de Almeida, do Batalhão de Infantaria Mecanizado da 1.n Brigada Mista Independente (Agrupamento Base
de Santa Margarida), devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (05767066) Emídio Ferreira Aguiar, do Quartel-General da Região Militar do Norte,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (19777572) Carlos Alberto
dos Santos Agostinho, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (14865973) João do
Carmo Guerreiro Batista, do Batalhão de Serviço de Transportes,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (19555868) Francisco
Augusto Ferreira Batista, do Centro de Selecção de Coimbra,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (07034566) Manuel Domingos da Costa Bastos, do Centro de Instrução de Condução
Auto n . O 1, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (82011068) Carlos António Caetano de Barros, do 2.0 Tribunal Militar Territorial de
Lisboa, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (03537573) Pedro Manuel
Dias Alves Barbosa, do Regimento de Infantaria do Funchal,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
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Capitão do quadro técnico de secretariado (06144966) Filomeno
de Jesus Pestana de Almeida Borges, do Regimento de Infantaria
de Elvas, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (16633768) João Manuel
Andrade Pinto Bessa, do Quartel-GeneraI da Zona Militar da
Madeira, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (00595268) José Augusto
Gomes de Carvalho, do Estado-Maior do Exército, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (05424566)João Humberto
Campos Carvalho, do Distrito de Recrutamento e Mobilização
de Aveiro, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (04213563) Humberto
Alexandre Pinheiro de Carvalho, da Direcção do Serviço de
Pessoal, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (73541772)Hélder Leonel
Pereira de Abreu, do Regimento de Comandos, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (04384864)Vítor Manuel
Branco de Azevedo Correia, da Chefia do Serviço Cartográfico
do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (04970069) António
Sobra1 da Silva Andrade, da Chefia do Serviço Cartográfico
do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Quadro de Chefes de Banda de Música
Major chefe de banda de música, supranumerário, (50150811) Idíiio
Martins Fernandes, do Regimento de Artilharia Antiaérea n.O 1,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
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Capitão chefe de banda de música, supranumerário, (07497768) Reginaldo Serpa das Neves, do Quartel-General da Região Militar
do Centro, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Quadro do Serviço Postal Militar
Major do serviço postal militar, supranumerário, (44087059) Casimiro Pereira Pires, do Distrito de Recrutamento e Mobilização
de Santarém, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Quadro do Serviço de Assistência Religiosa
Major graduado capelão titular do serviço de assistência religiosa,
adido, (17638073) Cláudio Correia Ferreira, da Academia Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Passagem à situação de reforma
Por despacho de 14 de Dezembro de 1990. publicado no Diário da
República, 2.' Série, n.O 299, de 29 de Dezembro de 1990, passaram à situação de reforma desde 1 de Julho de 1990 com a
pensão que lhes vai indicada os seguintes oficiais:
Tenente-coronel do serviço de material (51470411) Alberto Garrido
Baptista, 154 200$00.
Tenente-coronel de cavalaria (51309211) Alfredo Alexandre Fernando Ordaz Mangas, 21 1 500800.
Tenente-coronel de infantaria (50272011) Alfredo João Carvalho
Carneiro, 185 500$00.
Capitão de engenharia (51352711) Alípio Antunes Guedes, 90 400$00.
Tenentecoronel de infantaria (50260311) António Alberto Marques
Moquenco, 21 1 500$00.
Coronel de infantaria (50082 111) António de Almeida Conçalves
Soares, 305 700$00.
Coronel de infantaria (50632411) António Manuel Dias Falagueiro
Sousa Teles, 279 100$00.
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Major de artilharia (51460511) António Manuel da Silva Gama,
138 400$00.
Tenente-coronel de artilharia (50523511) António da Silva Pereira,
211 500$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50085511) Armindo Torres
Teixeira, 185 500$00.
Capitão do serviço de material (51124311) Carlos Frederico Neu
Dias Antunes, 146 300$00.
Major de engenharia (50777311) Carlos Manuel Alves Borges,
71 600$00.
Capitão do serviço geral do Exército (52164011) Emesto Martins
Cacela 168 300$00.
Coronel de artilharia (50269511) Femapdo Augusto Lopes.
252 300$00.
Coronel de cavalaria (51376311) Fernando Guilherme Rebocho
Costa Freire, 252 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51111011) Gil Ribeiro Torres,
159 900$00.
Major de artilharia (51116111) João Gonçalves Vila Châ, 149 400$00.
Capitão do serviço de saúde (50937711) Joaquim Filipe Henriques
de Araújo, 118 300$00.
Coronel do serviço de saúde (51053111) Joaquim Teles de Faria
Correia Bastos, 252 300500.
Major de engenharia (5076851I), José António Patrício Afonso Dias,
107 900$00.
Major de infantaria (50073211) José Eduardo Araújo Ferreira Mendes
Sentieiro, 202 100$00.
Coronel do serviço de administração militar (50633511) José Malafaia
Felicio, 252 300$00.
Brigadeiro (51126611) Júlio Augusto Pessoa Carvalho Simóes,
350 500$00.
Capitão do serviço de material (51278111) Manuel Lopes Semèdo,
168 300$00.
Capitão de infantaria (51394611) Mário Carlos Gomes Mourão
Gamelas, 96 400$00.
Tenente-coronel do serviço de saúde (51416011) Mário de Figueiredo Veloso, 166 600$00.
General (50703411) Vasco dos Santos Gonçalves, 367 500$00.
Major do serviço de administração militar (51131811) Victor Manuel
Morais Simóes, 132 400$00.
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Por despacho de 14 de Dezembro de 1990, publicado em Diário da
República, 2.= Série, n.O 299, de 29 de Dezembro de 1990:
Major do serviço geral do Exército (51489811) Adelino Pires Santana Júnior, desde 6 de Fevereiro de 1990 com a pensão de
183 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51669411) Alberto Mendes,
desde 2 de Junho de 1990 com a pensão de 168 300900.
Capitão do serviço geral do Exército (50355511) Alfredo Antunes
Flor, desde 6 de Novembro de 1989 com a pensão de 168 400$00.
Coronel de infantaria (50187711) Alvaro Jorge Rogado Quintino,
desde 5 de Março de 1990 com a pensão de 279 100$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50282111) Américo Alonso
Domingues, desde 24 de Novembro de 1989 com a pensão de
168 400$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50417611) António Augusto,
desde 13 de Janeiro de 1990 com a pensão de 168 300$00.
Major do serviço geral do Exército (50282511) António de Deus
Gonçalves, desde 12 de Novembro de 1989 com a pensão de
184 400$00.
Tenente-coronel do serviço de material (50368611) António de Brito
Figueiredo, desde 3 de Novembro de 1989 com a pensão de
216 700$00.
Coronel de infantaria (50701611) António Hermínio Sousa Monteny,
desde 4 de Maio de 1990 com a pensão de 279 100$00.
Coronel de infantaria t51120211) António José Ribeiro, desde 10 de
Maio de 1990 com a pensão de 279 100$00.
Major do serviço geral do Exército (51491311) António Salsinha,
desde 20 de Abril de 1990 com a pensão de 183 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51146511) António Vaz
Maleiro Cardoso, desde 11 de Novembro de 1989 com a pensão
de 208 200$00.
Capitão do serviço geral do Exército (52161911) Augusto Pereira
Marques, desde 7 de Dezembro de 1989 com a pensão de
168 400$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50067311) Aurélio Martins
Costa, desde 4 de Setembro de 1990 com a pensão de 168 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50576911) Avertino José Bernardo, desde 6 de Fevereiro de 1990 com a pensão de 168 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50973911) Carlos Martins Carvalho Mendonça Me10 Costa Cabral, desde 13 de Julho de 1990
com a pensão de 168 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51490711) Carlos Paiva, desde
4 de Dezembro de 1989 com a pensão de 168 400$00.

240

ORDEM DO EXERCITO N." 3

2." Série

Capitão do serviço geral do Exército (51492211) Domingos Cardoso Janeiro, desde 24 de Novembro de 1989 com a pensão
de 168 400$00.
Brigadeiro (50597511) Emílio Loubet Pinho Carvalho, desde 20 de
Fevereiro de 1990 com a pensão de 317 500$00.
Coronel de infantaria (51325811) Ernesto Orlando Vieira Correia,
desde 1 de Maio de 1990 com a pensão de 305 700$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50281811) Fernando José
Pereira Ranhada, desde 29 de Junho de 1990 com a pensão de
185 500$00.
General (51097211) Fernando Maria Fontes Pereira de Melo, desde
8 de Novembro de 1989 com a pensão de 416 000$00.
Coronel de cavalaria (50127211) Fernando Rodrigues Sousa Costa,
desde 25 de Setembro de 1990 com a pensão de 252 300$00.
Coronel de infantaria (50902911) Firmelindo Coutinho David, desde
15 de Agosto de 1990 com a pensão de 252 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51293911) Francisco Cândido
Real, desde 8 de Dezembro de 1989 com a pensão de 186 700$00.
Coronel de infantaria (51301011) Francisco José Sancho Uva, desde
4 de Outubro de 1989 com a pensão de 255 900$00.
Capitão do serviço geral do Exército (52161511) Francisco Manuel
dos Santos, desde 7 de Maio de 1990 com a pensão de 168 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50465511) Francisco Pereira
Baptista, desde 2 de Dezembro de 1989 com a pensão de
168 400$00.
Capitão de transmissões (50358711) Frederico Carlos Teixeira Morais,
desde 8 de Maio de 1990 com a pensão de 168 300600.
Tenente-coronel do serviço de material (51293711) Horácio Lourenço
Martins, desde 14 de Junho de 1989 com a pensão de 171 400j600.
Tenente do serviço de material (50531411) Jaime Soares Santos
Xavier, desde 15 de Fevereiro de 1990 com a pensão de
144 900$00.
Coronel de infantaria (51375111) João de Azevedo Coutinho Simeão,
desde 10 de Maio de 1990 com a pensão de 252 300$00.
Coronel de cavalaria (50457311) João Carlos Craveiro Lopes, desde
20 de Outubro de 1989 com a pensão de 282 900$00.
Coronel de infantaria (51058611) João Luís Freire Almeidn, desde
18 de Novembro de 1989 com a-pensão de 282 900$00.
Coronel de infantaria (5130261 1) Joaquim Azevedo Martins da Costa,
desde 26 de Dezembro de 1989 com a pensão de 255 900$00.
Brigadeiro (5 1291511) Joaquim Correia Ventura Lopes, desde 17 de
Abril de 1990 com a pensão de 350 500$00.
Coronel de infantaria (51256511) Joaquim Esteves Correia, desde
19 de Dezembro de 1989 com a pensão de 282 900900.
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Capitão do serviço geral do Exército (52160411) Joaquim José de
Oliveira, desde 18 de Dezembro de 1989 com a pensão de
168 400$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50357711) Joaquim Rodrigues
Oliveira Miranda, desde 21 de Junho de 1990 com a pensão de
168 300$00.
Coronel do serviço de saúde (50121311) Joaquim Rosa Madeira
Carvalho, desde 19 de Fevereiro de 1990 com a pensão de
252 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51012011) Jorge Aurélio
Rodrigues, desde 19 de Fevereiro de 1990 com a pensão de
168 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51146711) José António
Correia, desde 14 de Outubro de 1989 com a pensão de
176 700$00.
Coronel de infantaria (51299311) José Borges Tamegão, desde 6 de
Fevereiro de 1990 com a pensão de 279 100600.
Capitão do serviço de material (50034211) José Conceição Neto,
desde 30 de Dezembro de 1989 com a pensão de 168 400$00.
Capitão do serviço geral do Exército (52163411) José Francisco
Machado, desde 29 de Novembro de 1989 com a pensão de
168 400$00.
Coronel de infantaria (50267811) José Leitão Fzrnandes de Carvalho,
desde 30 de Julho de 1990 com a pensão de 279 100900.
Brigadeiro (51046411) José Manuel Ferreira Lemos, desde 19 de
Setembro de 1990 com a pensáo de 350 500$00.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (515 16811) José Oliveira, desde 1 de Janeiro de 1990 com a pensão de 211 500$00.
Coronel de infantaria (50813911) Manuel Ferreira Nobre da Silva,
desde 7 de Outubro de 1989 com a pensão de 255 900$00.
Coronel de cavalaria (51409811) Manuel Maria Pereira Coutinho
Correia Freitas, desde 8 de Dezembro de 1989 com a pensão de
282 900$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51309311) Manuel Ribeiro,
desde 28 de Dezembro de 1989 com a pensão de 186 700900.
Coronel de engenharia (50429311) Octávio Mendes da Silva, desde
17 de Maio de 1990 com a pensáo de 252 300$00.
Capitão do serviço de material (31429411) Raul Ferreira, desde 1 de
Maio de 1990 com a pensão de 168 300906.
Coronel de infantaria (50509711) Renato Nunes Xavier, desde 1 de
Junho de 1990 com a pensão de 279 100$00.
Coronel de infantaria (51184711) Luís Gonçalves Carneiro, desde
6 de Julho de 1990 com a pensão de 269 100800.
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Desligados do serviço
São desligados do serviço, para efeitos de reforma de acordo com
o artigo 15.O do Decreto-Lei n." 28 404 de 31 de Dezembro de
1937, a partir da data que lhes vai indicada, até à confirmação
da Caixa Geral de Aposentaçóes da passagem à situação de
reforma, nos termos da alínea c) do artigo 175." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, os
seguintes oficiais:
Capitão de infantaria (31629561) Manuel de Carvalho Torres, desde
13 de Janeiro de 1991.
Coronel de artilharia (50702311) Alvaro Manuel Vilares Cepeda,
desde 18 de Janeiro de 1991.
Coronel de infantaria (51395111) José Guilherme Rosa Rodrigues
Mansilha, desde 30 de Janeiro de 1991.
Coronel do serviço de saúde militar (50934211) Manuel Albino
Rodrigues de Sousa, desde 12 de Janeiro de 1991.
Coronel de infantaria (50268911) José de Vilhena Ramires Ramos,
desde 16 de Janeiro de 1991.
Major de artilharia (41494861) Joaquim Fernando Simões Cagica
Pinto, desde 5 de Janeiro de 1991.
Major de infantaria (52983611) Cassiano Mário Veiga Bessa, desde
20 de Janeiro de 1991.
Major de engenharia (50770211) João Augusto Martins Jacinto,
desde 30 de Janeiro de 1991.
Major do serviço geral do Exército (5 1086311) Francisco Carvalho
de Melo, desde 30 de Janeiro de 1991.
Major de infantaria (34291362) José Manuel Frederico Pires, desde
30 de Janeiro de 1991.
Capitão do serviço de material (50573111) Acácio Dias Baptista,
desde 29 de Janeiro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (50583811) Clariano Ferreira
Abreu, desde 30 de Janeiro de 1991.
Capitão de infantaria (00157056) Celestino Ferreira da Costa, desde
31 de Janeiro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (50506511) Hipólito Fernandes
Nogueira, desde 30 de Janeiro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (51772811) Zeferino Augusto
Antunes Leite Pedreira, desde 2 de Janeiro de 1991.
Passagem à situaçáo de licença ilimitada
Tenente-coronel de infantaria (51000011) Fernando da Silva Pinto
Ribeiro, do Quartel-General da Região Militar do Norte, nos
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termos da alínea a) do n.O 1 do artigo 220.0 do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 11 de Outubro de 1990.
(Por portaria de 1 1 de Outubro de 1990.)

Tenente-coronel do serviço de administração militar (50725711) Sérgio Parreira de Campos, do Instituto de Altos Estudos Militares,
nos termos da alínea a) do n.O 1 do artigo 220.0 do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Outubro de 1990.
(Por portaria de 1 de Outubro dc 1990.)

IV - PROMOÇóES E GRADUAÇÓES
Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
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.O 295173 de 9 de Junho, o capitão de infantaria
graduado em major (42063262) Armando Marques Ramos, contando a antiguidade desde 1 de Janeiro de 1990.
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 4.0 do Decreto-Lei n.O 295173 de
9 de Junho).
Graduado no posto de major de infantaria, na situação de reforma
extraordinária, nos termos dos artigos 1." e 4.O do Decreto-Lei n.O 295173 de 9 de Junho, o capitão de infantaria
(08135871) José Lourenço Salvado de Almeida, contando a
antiguidade de 19 de Maio 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 4P do Decreto-Lei nP 295/73 de
9 de Junho).
Graduado no posto de coronel de cavalaria, na situação de reforma
extraordinária, nos termos dos artigos 1.O e 4." do Decreto-Lei n? 295173 de 9 de Junho, o capitão de cavalaria graduado
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em tenente-coronel (51025611) Carlos Fernando Anselmo de
Oliveira Soares, contando a antiguidade de 1 de Julho de 1990.
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.O do Decreto-Lei n.O 295173 de
9 de Junho).
(Por portaria de 14 de Janeiro de 1991.)

V

-COLOCACOES, EXONERAÇBES E TRANSFERENGPAS
Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Estado-Maior do Exército

Coronel de infantaria (5139621 1) António Manuel Duarte Botelho,
da Direcção da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1990.)

Coronel de infantaria (51404111) Francisco Nunes Roque, do Regimento de Infantaria de Abrantes.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1990.)

Tenente-coronel de infantaria (01087963) Frederico Carlos Reis Morais, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1990.)

Tenente-coronel de artilharia (41478862) José Manuel da Silva Agordela, do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1990.)

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria (5 12745 11) José Manuel de Atayde Montez,
do Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo.
(Por portaria de 18 de Outubro de 1990.)
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Major de infantaria (09445868) Duarte Manuel Alves Reis, do Instituto de Altos Estudos Militares.
Major de infantaria (14033168) António José Marques Pires Nunes,
do Instituto de Altos Estudos Militares.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1989.)

Direcção da Arma de Cavalaria
Major de cavalaria (61729674) Paulo Manuel Madeira de Atayde
Banazol, do Regimento de Cavalaria de Estremoz.
(Por portaria de 26 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Coronel de infantaria (50994211) Henrique Mário dos Santos Rocha,
do Estado-Maior do Exército. Por despacho de 27 de Julho
de 1990, do general Chefe do Estado-Maior do Exército, foi
nomeado por «escolha» para o cargo de comandante.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1990.)

Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Tenente-coronel de artilharia (42478861) Henrique José de Castro
Osório Maurício, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1990.)

Manutenção Militar
Tenente-coronel do serviço de administração militar (51425911) Joaquim Jorge Carvalho da Cunha Caetano, do Estado-Maior do
Exército.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1990.)

Centro Financeiro do Exército
Major do serviço de administração militar (00121264) Olpio Napoleão Fernandes, do Centro de Gestão Financeira da Logística.
p o r portaria de 14 de Novembro de 1990.)
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Colocações e desempenho de funções
Continuam na efectividade de seMqo
1) O coronel de infantaria (50343811) Manuel de Azevedo Morujão e Oliveira continuou a prestar serviço no Arquivo Histórico
Militar, após a sua passagem à situação de reserva em 10 de Janeiro
de 1991.
2) O major do serviço geral do Exército (50010011) José António Caqueiro Bajanca continuou a prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas, após a sua passagem à situação de
reserva em 1 de Janeiro de 1991.
3) O major do serviço geral do Exército (50359511) Manuel
João da Cruz continuou a prestar serviço no Estado-Maior do Exército, após a sua passagem à situação de reserva em 1 de Janeiro
de 1991.
Passam a prestar serviço
4) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50156111)
Fernando Jorge Belém Santana Guapo passou a prestar serviço na
Direcção do Serviço Histórico Militar, desde 4 de Janeiro de 1991.
5) O major de infantaria, na situação de reserva, (44220258)
António dos Santos Alexandre deixou de prestar serviço no Estado-Maior do Exército, desde 7 de Janeiro de 1991, passando a prestá-lo
na Inspecção-Geral do Exército, desde a mesma data.
6) O major de infantaria, na situação de reserva, (09001513)
Eurico Catarino Lourenço passou a prestar serviço no Distrito de
Recrutamento e Mobilizapão de Abrantes, desde 1 de Janeiro de
1991.

7) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (50581911)
Gilberto Coelho Albuquerque passou a prestar serviço no Serviço
Cartográfico do Exército, desde 8 de Outubro de 1990.
8) O tenentecoronel de cavalaria, na situação de reserva,
(46312352) Luís Fernando Andrade de Moura deixou de prestar

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N." 3

247

serviço no Regimento de Cavalaria de Estremoz desde 14 de Janeiro
de 1991, passando a prestá-lo no Quartel-General da Região Militar
do Sul, desde a mesma data.
9) O major engenheiro do serviço de material, na situação de
reserva, (02593664) Fernando Ribeiro Venda passou a prestar serviço
no Instituto Militar dos Pupilos do Exercito, desde 16 de Janeiro
de 1991.
10) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (51286311) José Carlos de Araújo Santos Belfo passou
a prestar serviço na Direcção do Serviço de Finanqas, desde 1 de
Janeiro de 1991.
11) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (51278711) Manuel José Magro passou a prestar serviço na Direcção do Serviço de Finanças desde 1 de Janeiro de
1991.
12) Desde 7 de Janeiro de 1991 passou a prestar serviço na
situação de diligência na Direcção do Serviço de Fortificações e
Obras do Exército o capitão do serviço de administração militar
(02522577) José Alberto Dinis Gasalho Simões, da Direcção do
Serviço de Intendência.
13) Desde 2 de Janeiro de 1991 passou a prestar serviço como
delegado dos Serviços Sociais das Forças Armadas do Porto, em
regime de acumulação com as funções que actualmente desempenha,
o coronel do serviço de administração militar (51022611) Agostinho
Fernando Mesquita Pinto, do Centro de Gestão Financeira da Região
Militar do Norte.
Deixam de prestar serviço
14) 0 coronel de infantaria, na situação de reserva, (51388011)
Sizenando Fernando Oliveira de Carvalho deixou de prestar serviço
no Conselho Eventual do Tribunal Militar Territorial de Lisboa,
desde 31 de Dezembro de 1990,
15) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50139311)
Castro Ambrósio deixou de prestar serviço na Liga dos Combatentes,
desde 31 de Dezembro de 1990.
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16) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51322711)
Carlos Augusto Pereira da Costa Matos deixou de prestar serviço
no Estado-Maior-General das Forças Armadas, desde 31 de Dezembro de 1990.
17) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51269411)
Fernando Hugo Franco Bélico Velasco deixou de prestar serviço
no Estado-Maior-GeneraI das Forças Armadas, desde 31 de Dezembro
de 1990.
18) O major de infantaria, na situação de reserva, (50705011)
António Namorado Freire deixou de prestar serviço na Direcção
do Serviço de Pessoal, desde 14 de Dezembro de 1990.
19) O major de infantaria, na situação de reservo, (31200153)
Francisco Joaquim de Passos Aguas deixou de prestar serviço na
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina, desde 31 de Dezembro
de 1990.
20) O capitão de infantaria, na situação de reserva, (00453458)
António Augusto da Costa Campinas deixou de prestar serviço no
2.O Tribunal Militar Territorial de Lisboa, desde 31 de Dezembro
de 1990.
21) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (51375611)
Manuel Nicolau de Abreu Castelo Branco deixou de prestar serviço
no Estado-Maior do Exército, desde 31 de Dezembro de 1990.
22) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (51068711)
Manuel do Nascimento Esteves deixou de prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas, desde 31 de Dezembro de 1990.
23) O major de transmissões/manutenção, na situação de reserva,
(52'543911) José Tenório Janeiro de Carvalho deixou de prestar
serviço no Depósito Geral de Material de Transmissões, desde 31
de Dezembro de 1990.
24) O capitão de transmissões/manutenção, na situação de
reserva, (50248811) António Pires Tomé Cordeiro deixou de prestar
serviço na Direcção da Arma de Transmissões, desde 31 de Dezeinbro de 1990.
25) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (5132 1811) José Ferreira Pereira Dourado deixou de
prestar serviço na Direcção do Serviço de Administração Militar,
desde 31 de Dezembro de 1990.
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26) O coronel do serviço de administração militar, na situaçáo
de reserva, (50898411) Hélder Tomaz Virgílio deixou de prestar
serviço na Direcção do Serviço de Intendência, desde 31 de Dezembro de 1990.
27) O capitão do serviço de material/serviço técnico de manutenção, na situaçáo de reserva (51768011) Laurentino Pereira dos
Santos deixou de prestar serviço no Regimento de Infantaria de
Angra do Heroismo, desde 31 de Dezembro de 1990.
28) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51166711) Eugénio Moreira da Silva Viana deixou de prestar
serviço na Direcção do Serviço de Pessoal, desde 31 de Dezembro
de 1990.
29) O major do serviço geral do Exército, na situação de
reserva (50372111) Manuel Ferreira Júnior deixou de prestar serviço na Biblioteca do Exército, desde 31 de Dezembro de 1990.
30) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51169711) Ladislau Pinheiro Esteves deixou de prestar serviço
no Estado-Maior-General das Forças Armadas, desde 31 de Dezembro de 1990.
31) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50360211) Francisco Rodrigues dos Santos deixou de prestar
serviço na Escola Militar de Electromecânica, desde 31 de Dezembro de 1990.
32) O capitão do serviço geral do Exército, na situaçáo de
reserva, (50451211) Inácio Santana Perdigão deixou de prestar
serviço no Gabinete de Documentação, Bibliotecas e Arquivos,
desde 31 de Dezembro de 1990.
33) O capitão do serviço geral do Exército, na situaçáo de
reserva, (52170111) Manuel Vermelho Moreira deixou de prestar
serviço na Direcqão do Serviço de Saúde, desde 31 de Dezembro de
1990.
34) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51181711) Armando Alrneida Nogueira deixou de prestar
serviço na Direcção do Serviço de lustiça e Disciplina, desde 31 de
Dezembro de 1990.
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35) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50653411) Heitor Francisco Nunes deixou de prestar serviço na Direcção do Serviço de Pessoal, desde 31 de Dezembro
de 1990.
36) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50587411) João Marques deixou de prestar serviço na
Direcção do Serviço de Pessoal, desde 31 de Dezembro de 1990.
37) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51094211) António Marques Fontes deixou de prestar
serviço no Estado-Maior do Exército, desde 31 de Dezembro de
1990.
38) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50201111) José Batista Júnior deixou de prestar serviço
na Direcção do Serviço de Pessoal, desde 31 de Dezembro de 1990.
39) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51358711) José Catarino deixou de prestar serviço na
Escola Militar de Electromecânica, desde 31 de Dezembro de 1990.

40) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51091311) José António da Cancela deixou de prestar
serviço no Regimento de Cavalaria de Santa Margarida, desde 31
de Dezembro de 1990.
41) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51710411) Anúplio de Matos deixou de prestar serviço
no Estado-Maior-General das Forças Armadas, desde 31 de Dezeembro de 1990.
42) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50860311) Diamantino Marques Eira deixou de prestar
serviço no Quartel-General da Região Militar de Lisboa, desde
31 de Dezembro de 1990.
43) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (5225531 1) José António Varela deixou de prestar serviço
no Quartel-General da Região Militar de Lisboa, desde 31 de
Dezembro de 1990.
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44) O tenente-coronel do serviço postal militar, na situação de
reserva, (51071511) Joaquim Pires Afreixo deixou de prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas, desde 31 de
Dezembro de 1990.
45) O capitão do quadro especial de oficiais/infantaria, na
situação de reserva, (37018361) Gabriel Magno Monteiro de Barros
deixou de prestar serviço no Arquivo Geral do Exército desde 9 de
Janeiro de 1991, passando a prestá-lo no Museu Militar de Lisboa
desde a mesma data.

Pensão de invalide2

46) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, de 16 de Maio de 1988, publicado no Diário da República,
I1 Série, n.O 123, de 27 de Maio de 1988, passou a ser pago pela
Caixa Geral de Aposentações, a partir do mês de Junho de 1988,
o oficial, abaixo indicado:
Capitão miliciano de infantaria (46090362) Manuel Júlio Caliro
Rosado Pereira, 87 600$00.

Rectificação
Rectificado ficando sem qualquer efeito o subtitulo «Passagem
h situação de reserva» constante na Orclem do Exército, n.O 22, de
15 de Novembro de 1990, página 814, linha 32.

VI1

-OBITUARIO

Janeiro, 2 - General reformado (51705611) Raul Cordeiro Pereira
de Castro, da Direcção do Serviço de Pessoal.
Janeiro, 17-Capitão (51436411) Lavínio Magno Pinto de França,
do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(51284411) Napoleão de Passos Correia, do
Janeiro, 22 -Major
Quartel-General da Região Militar do Norte.
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O Chefe do Estado-Maior do Exército

Mário Firnzino Miguel, general
Está conforme:

O Ajudante-General

Silviizo da Cruz Curado, general
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXERCITO

ORDEM DO EXERCITO
2.a SÉRIE
N.o 4/15 DE FEVEREIRO DE 1991

Publica-se ao Exército o seguinte:
I

-DECRETOS,

PORTARIAS E DESPACHOS

Ministkrio da Defesa Nacional
Estado-Maior do Exército
Despacho n.O 9/91
Assunto: Nomeação do tenente-coronel de infantaria Rui Martins
Rodrigues

1. Nomeio o tenente-coronel de infantaria (35037062) Rui Martins
Rodrigues, do Estado-Maior do Exército, para desempenho de
uma Missão no Estrangeiro.
2. O tenente-coronel Rui M. Rodrigues deve marchar nesta data a
apresentar-se no Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Lisboa, 17 de Janeiro de 1991.-0 Chefe do Estado-Maior
do Exército, Mário Finnino Miguel, general.
I1 - MUDANÇAS DE SITUAÇAO

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Ingresso no quadro
Quadro da Arma de Infantaria
Major de infantaria, adido, (84006367) Manuel António Me10 e
Silva, da Direcção da Arma de Infantaria, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Dezembro de 1990.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1990.)
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Capitão de infantaria, adido, (05084976) Rui Garcia Simões, do
Regimento de Infantaria de Tomar, devendo ser considerado
nesta situação desde 10 de Outubro de 1990.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1990.)

Quadro da Arma de M i a r i a
Coronel de artilharia, supranumerário, (50448411) Fernando Nunes
Canha da Silva, do Quartel-General da Região Militar do Sul,
devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Janeiro de
1991.
(Por portaria de 7 de Janeiro de 1991.)

Quadro da Arma de Cavalaria
Tenente-coronel de cavalaria, adido, (41477062) Manuel Assis Teixeira Góis, do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida,
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Dezembro
de 1990.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1990.)

Quadro do Serviço de Saúde
Tenente-coronel do serviço de saúde, adido, (41139756) Carlos Augusto Palla Garcia, da Direcção do Serviço de Saúde, devendo
ser considerado nesta situação desde 27 de Agosto de 1990.
Esta portaria anula a portaria de 27 de Agosto de 1990, publicada na Ordem do Exército, 2.* Série, nP 22, de 1990, página
843, de 15 de Novembro de 1990.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1990.)

Quadro do Serviço Geral do Exército
Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, (50664811)
Joaquim Alberto Modesto da Silva, da Chefia do Serviço Geral
do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Janeiro de1991.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1991.)
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Passagem à situação de supranumerário
Tenente-coronel de infantaria, adido, (04990363) Carlos Manuel
Mourato Nunes, do Regimento de Comandos, por ter deixado
de prestar serviço na Chefia do Serviço Cartográfico do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1990.)

Major de infantaria, adido, (74738173) Raul Luís de Morais Lima
Ferreira da Cunha, da Direcçáo da Arma de Infantaria, por ter
deixado de prestar serviço no Instituto de Altos Estudos Militares, devendo ser considerado nesta situaçáo desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1990.)

Coronel de artilharia, adido, (51463611) Amaro Rodrigues Garcia,
da Academia Militar, devendo ser considerado nesta situaçáo
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Coronel de artilharia, no quadro, (50448711) Fernando de Matos
Alves, do Quartel-General da Região Militar do Centro, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de artilharia, no quadro, (51464611) António José Ribeiro
Mendes Núncio, do Regimento de Artilharia de Lisboa, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1990.)

Coronel de artilharia, adido, (50338611) José Henrique Rola Pata,
da Direcçáo da Arma de Artilharia, por ter deixado de prestar
serviço nas Forças de Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 9 de Julho de 1990.)

Coronel de artilharia, adido, (50926811) José Eduardo Martinho
Garcia Leandro, da Direcção da Arma de Artilharia, por ter
deixado de prestar serviço no Ministério dos Negócios Estrangeiros, devendo ser considerado nesta situaçáo desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1990.)
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Coronel de artilharia, no quadro, (50448311) João Baptista Rodrigues
Videira, do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de
Cascais, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Janeiro de 1990.
Coronel de artilharia, adido, (5 1372111) Manuel Augusto Fernandes
. Tribunal Militar Territorial do Porto, devendo
da Silva, do 1O
ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Coronel de artilharia, no quadro, (51373411) João Manuel Machado
Montalvão dos Santos Silva, da Direcção da Arma de Artilharia,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de
1990.

Coronel de artilharia, no quadro, (50448411) Fernando Nunes Canha
da Silva, da Escola Prática de Artilharia, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Coronel de artilharia, adido, (50524011) António Jorge Cardoso, do
Instituto de Altos Estudos Militares, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Coronel de artilharia, adido, (50012811) Américo de Almeida Garcia, da Direcção da Arma de Artilharia, por ter deixado de
prestar serviço na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta
situação desde a data a presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1990.)

Coronel de cavalaria, adido, (51468911) Fernando Luis Franco da
Silva Ataíde, da Direcção da Arma de Cavalaria, por ter deixado
de prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Setembro
de 1990.
Coronel de cavalaria, adido, (51413711) Manuel Maria de Barros
Cardoso Menezes, da Direcção da Arma de Cavalaria, por ter
deixado de prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças
Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de
Outubro de 1990.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Tenente-coronel de engenharia, adido, (41477362) Alfredo Pires
Guerreiro, do Instituto de Altos Estudos Militares, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Tenente-coronel de engenharia, adido, (41478962) Carlos Manuel
Ferreira e Costa, da Academia Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Tenente-coronel de engenharia, adido, (44412861) Alberto da Luz
Augusto, da Escola Prática de Engenharia, por ter deixado de
prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação desde 10 de Setembro
de 1990.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Major de transmissões, adido, (18269174) João Miguel de Castro
Rosas Leitão, do Quartel-General da Região Militar do Centro,
por ter deixado de prestar serviço na Academia Militar, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1990.)

Capitão do serviço de saúde, adido, (19359179) Armando Cerezo
Granadeiro Vicente, do Hospital Militar Principal, por ter deixado de prestar serviço no Laboratório Militar dos Produtos
Químicos e Farmacêuticos, devendo ser considerado nesta
situação desde a data a presente portaria.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1990.)

Coronel do serviço de administração militar, adido, (50473811) Ivo
Cabaço de Almeida Estudante, da Direcção do Serviço de
Administração Militar, por ter deixado de prestar serviço na
Manutenção Militar, devendo ser considedado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Major do serviço de administração militar, adido, (00796869) Carlos
Leonel Costa Cabral, do Centro Financeiro do Exército, por ter
deixado de prestar serviço na Academia Militar, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Major do serviço de administração militar, adido, (09026475) José
de Jesus da Silva, da Direcção do Serviço de Administração
Militar, por ter deixado de prestar serviço no Instituto de Altos
Estudos Militares, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1990.)
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Major do serviço geral do Exército, no quadro, (32149760) António
Cordeiro Vieira, da Direcção do Serviço de Pessoal, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1990.)

Major do serviço geral do Exército, no quadro, (50611111) Ernesto
Fernandes da Silva, do Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo
de Braga, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Major do serviço geral do Exército, no quadro, (50033411) Albertino da Silva Calamote, da Chefia do Serviço Geral do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de julho de 1990.)

Major do serviço postal militar, adido, (44087059) Casimiro Pereira
Pires, do Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Santarém,
por ter deixado de prestar serviço em, diligência, no Serviço
de Polícia Judiciária Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data a presente portaria.
(Por portaria de 29 de Setembro de 1990.)

Passagem à situação de supranumerário permanente
Nos termos do artigo 5." das Disposições Comuns do
Capitulo I1 do Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro
Major do quadro especial de oficiais, adido, (40049661) Manuel
Ferreira de Carvalho, do Centro de Selecçáo de Setúbal, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Janeiro de 1991,
deixando de estar adido, nos termos do n.O 5 da alínea b) do
artigo 187.O do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei na034-AI90
de 24 de Janeiro, no Serviço de Polícia Judiciária Militar do
Norte, desde a mesma data.
(Por portaria de 7 de Janeiro de 1991.:
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Passagem à situação de adido
Nos termos da alíena a) do artigo 187.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-14/90 de 24 de
Janeiro
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (51000011) Fernando da
Silva Pinto Ribeiro, do Quartel-General da Região Militar do
Norte, por ter entrado de licença ilimitada, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de Outubro de 1990.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1990.)

Tenente-coronel do serviço de administração militar, adido,
(50725711) Sérgio Parreira de Campos, do Instituto de Altos
Estudos Militares, por ter sido colocado no Quartel-General
da Região Militar de Lisboa, por ter passado à situação de
licença ilimitada, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Outubro de 1990.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Capitão do quadro técnico de secretariado, no qaudro, (08145474)
Carlos Martins Pereira, do Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões, por ter sido colocado no Quartel-General da Região Militar de Lisboa, por ter pedido para passar à situação de licença ilimitada, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Junho de 1990.
(Por portaria de 12 de Junho de 1990.)

Nos termos do artigo 2.O das Disposições Comuns do
Capitulo I1 do Decreto-Lei uso34-A/90 de 24 de
Janeiro
Coronel de infantaria, adido, (51084611) Jorge Alberto Madeira de
Velasco Martins, da Direcção da Arma de Infantaria, e a prestar serviço em diligência no Estado-Maior-General das Forças
Armadas, por ter sido colocado na Academia Militar, devendo
ser considerado nesta situação desde 26 de Setembro de 1990.
Desde 26 de Setembro de 1990, deixa de ser considerado na
situação de adido, nos termos do n.O 6 da alínea b) do artigo 187.O do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A190
de 24 de Janeiro.
(Por portaria de 26 de Setembro de 1990.)
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Nos termos do nP 2 da alínea b) do artigo 10." do Decreto-Lei n." 34-AI90 de 24 de Janeiro
Coronel de artiiharia, no quadro, (51371011) José Faia Pires Correia,
da Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde 31 de Dezembro de 1990.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1990.)

Coronel de cavalaria, supranumerário, (5 1412511) José Henrique
Catroga Inês, do Estado-Maior do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Coronel de cavalaria, adido, (51413611) Nuno António Bravo Mira
Vaz, do Corpo de Tropas Pára-Quedistas, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Coronel de cavalaria, supranumerário, (52156011) Mário Arnaldo
de Jesus Silva, do Quartel-General da 1." Brigada Mista Independente, devendo ser considerado nesta situação desde 28 de
Outubro de 1990.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1990.)

Coronel de cavalaria, no quadro, (51227411) Rui Gonçalves Soeiro
Cidrais, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde 31 de Dezembro de 1990.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1990.)

Coronel de engenharia, no quadro, (50768011) Carlos José dos Santos
Cardoso, da Direcção da Arma de Engenharia, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Coronel de engenharia, adido, (50973311) João José Matias Pintassilgo, da Direcção da Arma de Engenharia, em diligência no
Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Coronel de engenharia, no quadro, (50767611) Carlos Eugénio do
Carmo Martins, da Direcção da Arma de Engenharia, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1990.
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Coronel de engenharia, no quadro, (50768211) José Manuel Braga da
Silva Barbosa, da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras
do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de
Janeiro de 1990.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1990.)

Coronel de transmissões, adido, (50974411) Manuel António Lemos
Ferreira Correia, do Estado-Maior-General das Forças Asmadas,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de
1990.
Coronel de transmissões, adido, (50767411) Carlos Alberto Borges
do Rego Falcão, da Direcção da Asma de Transmissões, em
diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de
1990.
Coronel de transmissões, no quadro, (50767311) João Carlos de
Azevedo Araújo Geraldes, do Estado-Maior do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de
1990.
Coronel de transmissões, adido, (50773411) João Alberto Honrado
Gomes, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Setembro de 1990.
Coronel de transmissões, adido, (50772111) Fernando Manuel Dias
do Amara1 Marques, da Direcção da Arma de Transmissões,
em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Setembro
de 1990.
Coronel de transmissões (50974911) José Eduardo Roquete Momjão,
da Direcção da Arma de Transmissões, em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Coronel de transmissões, no quadro, (50773011) Luís Miguel da
Costa Alcides de Oliveira, da Escola Prática de Transmissões,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de
1990.
Coronel de transmissões, adido, (50767811) Mário Manuel Pinto
dos Santos, da Direcção da Arma de Transmissões, em diligência
no Estado-Maior-General das Forças Asmadas, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
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Coronel de transmissões, no quadro, (50772511) João Afonso Bento
Soares, da Direcção da Arma de Transmissões, devendo ser
considerado nesta situação desde 17 de Seteinbro de 1990.
Coronel do serviço de saúde, adido, (50436511) Carlos Alberto de
Sousa Tapadinhas, da Policia de Segurança Pública, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Fevereiro de 1990.
Coronel do serviço de saúde, adido, (50936311) Macário João de
Sousa Tapadinhas, da Direcção do Serviço de Saúde, em diligência nos Serviços Sociais das Forças Armadas, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Coronel do serviço de saúde, adido, (50935711) Carlos Manuel Vieira
Reis, do Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Coronel do serviço de saúde, adido, (51471811) Ernesto Augusto
Lage David Inês, do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos
Fabris do Exército, devendo ser considerado nesta situação
desde 17 de Julho de 1990.
Coronel do serviço de administração militar, adido, (51240811) António Pires Vicente, da Guarda Nacional Republicana, devendo
ser considerado nesta situação desde 27 de Setembro de 1990.
Coronel do serviço de material, material, adido, (50773811) Joaquim
do Rosário Gonçalves Triguinho, do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris do Exército, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1990.
Coronel do serviço de material, material, no quadro, (37189258)
Rui António Martins da Silva Matias, da Direcção do Serviço
de Material, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Janeiro de 1990.
Coronel do serviço de material, material, adido, (50777211) Manuel da Silva e Sousa Lobo, das Oficinas Gerais de Material
de Engenharia, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Abril de 1990.
Coronel do serviço de material, material, adido, (50773911) Fernando Soares da Costa, do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos
Fabris do Exército, devendo ser considerado nesta situaçáo desde
1 de Janeiro de 1990.
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Coronel do serviço de material material, adido, (50777411) José
António Vieira da Silva Cordeiro, do Instituto de Altos Estudos
Militares, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Janeiro de 1990.
Coronel do serviço de material, material, adido, (50772 111) José Rui
Lubrano Rodrigues de Almeida, da Direcção do Serviço de
Material, em diligência no Estado-Maior-General das Forças
Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Janeiro de 1990.
(Por portaria de 20 de Novembro de 1990.)

Nos termos do n.O 5 da alínea b) do artigo 187." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90 de 24 de
Janeiro
Coronel de infantaria, supranumerário, (5 1403311) Carlos Alberto
Fonseca Cabrinha, do Instituto de Altos Estudos Militares, por
ter sido colocado no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1990.)

Coronel de infantaria, adido, (50189611) Firmo Arménio Sequeira
Afonso, da Direcção da Arma de Infantaria, por ter sido colocado na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1990.)

Tenente-coronel de infantaria, adido, (01223563) David Manuel de
Matos Martelo, da Direcção da Arma de Infantaria, por ter
sido colocado no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1990.)

Tenente-coronel de artilharia, adido, (09063164) João Baptista Nabeiro Canelas, da Direcção da Arma de Artilharia, por ter sido
colocado no Estado-Maior-General das Forças Armadas devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Tenente-coronel de cavalaria, adido, (07699163) António Pinto Duarte
Pereira, da Direcção da Arma de Cavalaria, por ter sido colocado no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1990.)

Tenente-coronel de cavalaria, no quadro, (08960066) António José
Guerreiro Júdice, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa, por ter sido colocado, na Polícia de Segurança Pública,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991 )

Major de cavalaria, adido, (07355876) José Alberto Martins Ferreira, da Direcção da Arma de Cavalaria, por ter sido colocado no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser
considerado nesta situaçáo desde a data da presente portaria.
,

(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente-coronel de engenharia, adido, (08196464) Henrique Manuel
de Vasconcelos Bon de Sousa, da Direcção da Arma de Engenharia, por ter sido colocado no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Major de transmissões, exploração, adido, (50790211) Júlio Gonçalves Afonso, da Direcção da Arma de Transmissões, por ter
*
sido colocado na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta
situação desde a data a presente portaria.
Coronel do serviço de saúde, adido, (50051511) José Orlando de
Sousa, do Hospital Militar Regional n." 1, por ter sido colocado na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situaçáo
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Coronel do serviço de administração militar, no quadro, (51475411)
Alcides José Dias, da Escola Prática de Administração Militar,
por ter sido colocado na Guarda Nacional Republicana, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1990.)
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Major do serviço de material, manutenção, adido, (50005811) Domingos Barros Ribas, do Batalhão do Serviço de Material, por
ter sido colocado na Guarda Fiscal, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço de material, manutenção, adido, (50137411) Lourenço da Silva Bastos, da Direcção do Serviço de Material, por
ter sido colocado na Guarda Nacional Republicana, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço de material, manutenção, adido, (50475911) Diamantino dos Santos Roque, da Direcção do Serviço de Material,
por ter sido colocado na Guarda Nacional Republicana, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço geral do Exército, adido, (51055811) José de Campos, da Chefia do Serviço Geral do Exército, por ter sido colocado na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Major do serviço geral do Exército, adido, (51691 111) Orlando Rosa
das Neves, da Chefia do Serviço Geral do Exército, por ter sido
colocado na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta
situação desde a data a presente portaria.
Major do serviço geral do Exército, adido, (51695011) José Domingues de Sousa, da Chefia do Serviço Geral do Exército, por ter
sido colocado na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta
situação desde a data a presente portaria.
Major do serviço geral do Exército, adido, (31064557) António
Mendes Antunes, da Chefia do Serviço Geral do Exército, por
ter sido colocado na Guarda Fiscal, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, adido, (45567457) Abílio
Carreiro Robalo, da Chefia do Serviço Geral do Exército, por
ter sido colocado na Guarda Fiscal, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, adido, (50349411) João Francisco Pintado Carola, do Quartel-General da Região Militar
do Sul, por ter sido colocado na Guarda Fiscal, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Capitão do serviço geral do Exército, adido, (52025411) António
José Murcho Bernardo, do Quartel-General da Região Militar
do Sul, por ter sido colocado na Guarda Fiscal, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, adido, (39308462) Mário Fernando Gonçalves, da Chefia do Serviço Geral do Exército, por
ter sido colocado na Guarda Nacioilal Republicana, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, adido, (5 13643 11) Domingos
Vieira Rodrigues, do Quartel-General da Região Militar do
Norte, por ter sido colocado na Guarda Nacional Republicana,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, adido, (52109811) Francisco
José Branquinha Baloca, do Instituto Superior Militar, por ter
sido colocado na Guarda Nacional Republicana, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Tenente-coronel do quadro especial de oficiais, supranumerário,
(38312261) José Augusto Nogueira Ribeiro, do Agrupamento
Base de Santa Margarida, por ter sido colocado na Guarda
Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1990.)

Nos termos do nP 6 da alínea b) do artigo 187.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de
Janeiro
Tenente-coronel de infantaria, adido, (71248065) Fernando Abel
Azambuja Vidigal, da Direcção da Arma de Infantaria, por
passar a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General
das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação
de 1 de Outubro de 1990.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Coronel de infantaria, no quadro, (51306311) Alberto Manuel Garcia Couííago, da Direcção da Arma de Infantaria, por passar
a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das
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Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situaçiio desde
20 de Dezembro de 1990.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1990.)

Coronel de artilharia, adido, (51462411) Henrique Manuel Viegas
da Silva, do Quartel-General da Região Militar do Sul, por
ter sido colocado na Direcção da Arma de Artilharia e a prestar
serviço, em diligência, no Ministério da Defesa Nacional, devendo
ser considerado nesta situação desde 7 de Setembro de 1990.
(Por portaria de 7 de Setembro de 1990.)

Coronel de artilharia, no quadro, (51464311) Alberto Jorge Garcia
Ribeiro do Amaral, do Agrupamento Base de Santa Margarida,
por ter sido colocado na Direcção da Arma de Artilharia e a
prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
20 de Setembro de 1990.
(Por portaria de 20 de Setembro de 1990.)

Coronel de artilharia, supranumerário, (50012811) Américo de Aimeida Garcia, da Direcção da Arma de Artilharia, por passar
a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
2 de Novembro de 1990.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1990.)

Major de cavalaria, no quadro, (07355876) José Alberto Martins
Ferreira, da Escola Prática de Cavalaria, por ter sido colocado
na Direcção da Arma de Cavalaria e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação dcsde 9 de Julho de
1990.
(Por portaria de 9 de Julho de 1990.)

Coronel de cavalaria, no quadro, (08528664) António Marques Simões Pinto, do Regimento de Lanceiros de Lisboa, por ter sido
colocado na Direcção da Arma de Cavalaria e a prestar serviço,
em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Setembro
de 1990.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1990.)

268

ORDEM DO EXERClTO N." 4

2.n Série

Coronel de cavalaria, supranumerário, (51413711) Manuel Maria de
Barros Cardoso Menezes, da Direcção da Arma de Cavalaria,
por passar a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta
situação desde 25 de Outubro de 1990.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1990.)

Major de cavalaria, no quadro, (61729674) Paulo Manuel Madeira
de Atayde Banazol, da Direcção da Arma de Cavalaria, por
passar a prestar serviço, em diligência, na Cinciberlant, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Novembro de 1990.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1990.)

Coronel de engenharia, no quadro, (50770611) Francisco José Gomes
de Sousa Lobo, da Direcção da Arma de Engenharia, por passar a prestar serviço, em diligência, no Ministério da Defesa
Nacional, devendo ser considerado nesta situaçzo desde 11 de
Dezembro de 1990.
(Por portaria de 11 de Dezembro de 1990.)

Tenente-coronel do serviço de saúde, no quadro, (12931471) Francisco Manuel Gomes Genebra, da Direcção do Serviço de
Saúde, por passar a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado
nesta situação desde 16 de Agosto de 1990.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1990.)

Major do serviço de material, manutenção, adido, (51116911) Aniceto Venâncio Afonso, da Direcção do Serviço de Material, por
passar a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General
das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação
desde 19 de Novembro de 1990.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1990.)

Nos termos do na08 da alínea b) do artigo 1 8 7 . O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-AI90 de 24 de
Janeiro
Capitão de cavalaria, adido, (51412911) Manuel Eduardo Alves
Botelho, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa, devendo ser considerado nesta situação desde 16 de Junho de
1984, por aguardar passagem à situação de reforma extraordinária.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1990.)
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Passagem à situação de reserva
Coronel de infantaria (50990911) José António Dias Núncio, nos
termos da alínea c) do artigo 168." do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Setembro de 1990.
Fica com a remuneração mensal de 343 080$00, conta 37 anos
de serviço militar.
Coronel de infantaria (50991111) Aníbal Rodrigues da Silva, nos
termos da alínea c) do artigo 168.O do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 4 de Novembro de 1990.
Fica com a remuneração mensal de 288 200$00, conta 40 anos
de serviço militar.
Coronel de artilharia (51370011) João Menino Vargas, nos
termos da alínea c) do artigo 168P do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Novembro de 1990.
Fica com a remuneração mensal de 315 640$00, conta 41 anos
de serviço militar.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1991.)

Coronel de artilharia (51370711) José Fernando Proença de Almeida,
nos termos da alínea c) do artigo 168." do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Maio de 1990. Fica com a remuneração mensal de 370 163$00, conta 46 anos de serviço militar.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 1990.)

Coronel de cavalaria (51413411) Luís Alberto de Oliveira Marinho
Falcão, nos termos da alínea c) do artigo 168.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Junho de 1990.
Fica com a remuneração mensal de 370 770600, conta 39 anos
de serviço militar.
Coronel de engenharia (50774711) Antbnio Santinha Matias, nos
termos da alínea b) do artigo 168.O do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 10 de Outubro de 1990.
Fica com a remuneração mensal de 247 087$00, conta 32 anos
de serviço militar.
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Major de engenharia (10625167) António Bernardino Abreu Miranda,
nos termos da alínea b) do artigo 168.O do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Outubro de 1990.
Fica com a remuneração mensal de 132 506300, conta 23 anos
de serviço militar.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1991.)

Coronel do serviço de saúde (50990111) Fausto da Silva Teixeira
Fialho de Moura, nos termos da alínea a) do artigo 168.0 do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-AI90 de 24 de
Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Janeiro de 1991. Fica com a remuneração mensal de 374 100$00,
conta 36 anos de serviço militar.
Coronel do serviço de saúde (51471811) Ernesto Augusto Lage David
Enes, nos termos da alínea c) do artigo 168." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação de 5 de Fevereiro de 1991.
Fica com a remuneração mensal de 352 505$00, conta 36 anos
de serviço militar.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 1990.)

Coronel do serviço de saúde (50038211) Rui Manuel da Cruz Nunes,
nos termos da alínea a) do artigo 168.O do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 9 de Dezembro de 1990.
Fica com a remuneração mensal de 352 330$00, conta 44 anos
de serviço militar.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1991.)

Major do serviço de material (51171911) Joaquim de Jesus Ferreira
Machado, nos termos da alínea a) do artigo 168.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n . O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Novembro de
1990. Fica com a remuneração mensal de 224 500$00, conta
48 anos de serviço militar.
(Por portaria de 22 de Novembro de 1990.)

Major do serviço de material, manutenção, (51541011) Jaime Salazar Morais, nos termos da alínea c) do artigo 168.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n? 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Dezembro
de 1990. Fica com a remuneração mensal de 238 540800, conta
39 anos de serviço militar.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1991.)
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Capitão do serviço de material, manutenção, (50461211) Manuel
Tavares, nos termos da alínea c) do artigo 168.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n." 34-A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Setembro de
1990. Fica com a remuneração mensal de 245 880600, conta
36 anos de serviço militar.
(Por portaria de 22 de Novembro de 1990.)

Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51281011) Elias Garcia da Saúde Raio, nos termos da alínea a) do artigo 168.O do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 23 de
Outubro de 1990. Fica com a remuneração mensal de 271 610$00,
conta 45 anos de serviço militar.
'enente-coronel do serviço geral do Exército (51710311) José Mogas,
nos termos da alínea c) do artigo 168.O do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 15 de Dezembro de 1990.
Fica com a remuneração mensal de 271 610$00, conta 49 anos
de serviço militar.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1991.)

Major do serviço geral do Exército (50359511) Manuel João da
Cruz, nos termos da alínea a) do artigo 168P do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de
1991. Fica com a remuneração mensal de 253 400600, conta
36 anos de serviço militar.
p o r portaria de 22 de Dezembro de 1990.)

Major do serviço geral do Exército (50056711) Manuel Vicente
Correia, nos termos da alínea a) do artigo 168.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 26 de Setembro de
1990. Fica com a remuneração mensal de 238 540$00, conta
42 anos de serviço militar.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1991.)

Capitão do serviço geral do Exército (50658111) Joaquim António
Travanca de Carvalho, nos termos da alínea c) do artigo 168P
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Outubro de 1990. Fica com a remuneração mensal de 251 300$00,
conta 36 anos de serviço militar.
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Capitão do serviço geral do Exército (52390111) Armindo da Cunha
Pires, nos termos da alínea c) do artigo 168.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Janeiro de
1991. Fica com a remuneração mensal de 268 440$00, conta
36 anos de serviço militar.
(Por portaria de 22 de Novembro de 1990.)

Capitão do serviço gera Ido Exército (50155111) João Barbosa Alves,
nos termos da alínea a) do artigo 168." do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 17 de Outubro de 1990.
Fica com a remuneração mensal de 221 548$00, conta 42 anos
de serviço militar.
Capitão do serviço geral do Exército (44009054) Ernesto Bastos
Nunes, nos termos da alínea e) do artigo 168." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Setembro de
1990. Fica com a remuneração mensal de 211 100$00, conta
39 anos de serviço militar.
Capitão do serviço geral do Exército (50906111) João Jesuino, nos
termos da alínea c) do artigo 168." do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 19 de Novembro de 1990.
Fica com a remuneração mensal de 231 200$00, conta 42 anos
de serviço militar.
Capitão do serviço geral do Exército (51230211) João Costa de Carvalho, nos termos da alínea a) do artigo 168.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Outubro de
1990. Fica com a remuneração mensal de 220 140$00, conta
43 anos de serviço militar.
Cipitão do quadro técnico de secretariado (16337068) Bento Rua
nos termos da alínea b) do artigo 168.O do EMFAR,
, Miguel,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de
1990. Fica com a remuneração mensal de 122 283$00, conta
23 anos de serviço militar.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1991.)
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Passagem à situação de reforma
Por despacho de 16 de Abril de 1990, publicado em Diário da República, 2.= Série, n.O 96, de 26 de Abril de 1990:
Capitão do serviço geral do Exército (50344411) Alfredo Hipólito,
desde 24 de Fevereiro de 1989, com a pensão de 155 800$00.
Coronel de infantaria (52154511) António Rodrigues Rebelo de
Carvalho, desde 16 de Fevereiro de 1989, com a pensão de
197 200$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51229111) António Traça,
desde 18 de Fevereiro de 1989, com a pensão de 141 800$00.
Por despacho de 14 de Novembro de 1990, publicado no Diário da
República, 2.= Série, n.O 273, de 26 de Novembro de 1990, passaram à situação de reforma desde 1 de Julho de 1990, com
a pensão que vai indicada, os seguintes oficiais:
Capitão do serviço geral do Exército (51174111) Abílio de Oliveira
Tomás, 184 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (515 12111) Alfredo Fernandes
Vieira Pinto, 183 400$00.
Capitão do serviço de material (50857711) Afonso Cardoso Lopes,
104 300$00.
Major de artilharia (51209811) Afonso José de Lima Vieira Moniz,
163 400$00.
Capitão de artilharia (50581611) Albano Figueiredo Sousa, 88 200300.
Major do serviço de administração militar (508985 11) Alberto Eugénio da Conceição, 130 600$00.
Major de infantaria (51662011) Albíno Simões Teixeira Lino,
202 100$00.
Capitão do serviço de material (5 1117111) Alcino Rodrigues,
133 700$00.
Major de infantaria (51147811) Alexandre Augusto Durão Lopes,
174 800$00.
Major do serviço de administração militar (53079111) Alexandre
Hipólito dos Santos, 105 500100.
Major do serviço de administração militar (51474011) Alexandre
José Carvalho Pereira, 194 800300.
Tenente-coronel de cavalaria (51097311) Alvaro Augusto da Fonseca
Sabbo, 222 100$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51323411) Américo Aurélio
da Conceição Mesquita, 168 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51154611) Amílcar de Azevedo
Freitas, 185 400$00.
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Capitão de engenharia (50706111) AníbaI de Freitas Lopes, 75 900$00.
Major de infantaria (50546011) Antenor Dias Moreira, 105 000$00.
Capitão do serviço de saúde/farmácia (50399211) António Afonso
Paula Carreiro, 61 206800.
Major de infantaria (5 1177211) António Emílio Teles Gonçalves
Carvalho, 183 300$00.
Coronel de artilharia (50581511) António Esteves, 252 300$00.
Tenente-coronel do serviço de saúde/veterinário (5 1472111) António
Fernando Mira Godinho, 163 900800.
Coronel de cavalaria (5 1136911) António Ferreira Cabral Pais do
Amaral, 279 100$00.
Capitão do serviço geral do Exército (52333711) António Ferreira
Moedas, 130 900$00.
Major do serviço geral do Exército (50976111) António Gomes,
202 100~00.
Major de infantaria (51045911) António Guilherme da Silva Sousa,
202 100$00.
Capitão de engenharia (50771411) António João Miranda Cecílio
Gonçalves, 77 800$00.
Tenente-coronel do serviço de saúde/médico (51471511) António
José Mendonça Soares, 179 200$00.
Major de cavalaria (51217011) António José Pereira Calisto,
187 700$00.
Coronel do serviço de saúde/médico (50061711) António Lebre
Bragança Moreira Figueiredo, 252 300$00.
Coronel de artilharia (50270011) António Luis Alves Dias Ferreira
da Silva, 252 300$00.
Major de cavalaria (50634511) António Maria da Costa Cabral da
Costa Macedo, 166 500$00.
Major de infantaria (51385011) António Mariz de Sousa e Costa,
118 900$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50013811) António Mendes,
185 400$00.
Capitão de infantaria (46276062) António Miguel Ramalho Pisco,
89 300$00.
Coronel de cavalaria (51466811) António Octávio Dias Machado,
305 700$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51154311) António dos Santos
Deodata, 168 300$00.
Tenente-coronel de infantaria (31399411) António dos Santos Frias,
248 700$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50890311) António da Silva
Braga, 185 500$00.
Major de infantaria (51 129211) António Teixeira Martins, 163 400$00.
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Coronel de infantaria (51518811) Argentino Urbano Seixas,
332 400$00.
Capitão do serviço de material (50357511) Aristides Ferrão Tavares
Sousa, 168 300$00.
Capitão de engenharia (5 1470511) Armando Rodrigues Gago,
81 700$00.
Capitão do serviço de material (50003711) Arrnindo Teixeira Viegas
de Carvalho, 142 400$00.
Tenente-coronel de infantaria (50065911) Artur Luís Félix Teixeira
da Silva, 21 1 500$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51246411) Benvindo Gonçalves Durães, 168 300$00.
Coronel de infantaria (51380411) Camilo Augusto Miranda Rebocho
Vaz, 305 700500.
Capitão de artilharia (51355411) Carlos Alberto Matos Gueifão,
90 300$00.
Tenente-coronel de infantaria (51195211) Carlos Loureiro Palmela,
21 1 500$00.
Capitão de infantaria (51232211) Carlos Manuel Me10 Silva Flor
Brás Santos, 100 600$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51285311) Carlos Rodrigues
Silva Barbosa, 168 300$00.
Coronel do serviço de administração militar (50703611) Casimiro
dos Santos, 257 200500.
Capitão de artilharia (50277911) Delfim de Sousa Gonçalves Correio, 71 900$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50169511) Domingos Ferreira de Matos, 185 500$00.
Tenente-coronel de infantaria (51134911) Eugénio Santos Ferreira
Fernandes, 174 100$00.
Major de cavalaria (50270811) Fernando António José Torres Brandão Brito, 174 800$00.
Major de infantaria (51097911) Fernando Artur Oliveira Batista
Silva, 110 700$00.
Major do serviço de administração militar (51224811) Fernando
Augusto Me10 Rodrigues, 161 400500.
Brigadeiro (50264211) Fernando José Henriques Rebelo Andrade,
317 500$00.
Major de infantaria (51350311) Fernando Luís Guimarães Costa,
172 100$00.
Major de cavalaria (51468811) Fernando Manuel dos Santos Barriga
Lacerda, 106 200500.
Capitão chefe de bandas de música (51674511) Fernando de Matos
Simões, 112 500$00.
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Coronel de artilharia (50269911) Fernando de Me10 Macedo Cabral,
252 300$00.
Major de cavalaria (51298211) Fernando Reis Carvalho, 141 600600.
Major de engenharia (50205511) Fernando Renato Pires Figueiredo,
121 800$00.
Capitão do serviço de material (50532711) Francisco José Craveiro,
168 300600.
Coronel de cavalaria (50702811) Francisco José Falcão e Silva Ramos,
279 100$00.
Tenente-coronel de infantaria (52154111) Francisco José Vilela Forte
de Faria, 235 400$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51001611) Francisco Maria
Madeira, 168 300$00.
Coronel de transmissões (52156111) Francisco Pedro de Oliveira
Simões, 197 000$00.
Major de infantaria (52980411) Francisco Ramos Brissos de Carvalho,
102 200$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51057011) Francisco dos
Santos, 168 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50420411) Guilherme Mário
Cabanas Conceição, 168 300$00.
Major do serviço de saúde/médico (50936211) Heitor Manuel Pancada Fonseca, 126 600$00.
Capitão do serviço postal militar (43367350) Hélder Armando Braz
Gomes, 185 500$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51698911) Hélder Martins
Nunes, 135 800600.
Major do serviço de administração militar (51038111) Horácio da
Costa Serras Pereira, 151 300$00.
Coronel de infantaria (51260211) Hugo Rodrigues da Silva,
252 300$00.
Major do serviço de saúde/médico (50936711) ftalo Celeste Crose
Rivera, 183 300$00.
Major de artilharia (51204811) Jaime de Jesus Oliveira, 121 800$00.
Major do serviço de administração militar (50707211) João António
de Figueiredo, 136 200$00.
Major de cavalaria (51035011) João de Castro Enes Ferreira,
141 500$00.
Major do serviço de administração militar (50635311) João Duarte
Silva de Figueiredo Gaspar, 158 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51297911) João Eloy Borges
da Cunha Mora, 185 400900.
Capitão do serviço geral do Exército (50791111) João Femandes
Resende Vieira, 149 400$00.
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Coronel de engenharia (50266411) João Manuel Gonçalves de Oliveira, 208 400$00.
Major do serviço de saúde/médico (50936811) João Manuel Salazar
Leite Barata, 105 200$00.
Coronel de cavalaria (50266611) João Paulo Robin Andrade,
252 300$00.
Major de artilharia (51351211) João Pedro Pereira Rodrigues,
216 400$00.
Major de infantaria (50990411) João Ricardo Maia Rebolho,
158 700$00.
Brigadeiro (50271111) João dos Santos Correia, 3 17 500$00.
Capitão do serviço geral do Exército (52247111) João da Silva Alfarroba, 187 900$00.
Capitão de cavalaria (42318744) João da Silva Rocha Pinto,
185 500$00.
Major do serviço de saúde/médico (50937411) Joaquim Augusto
Vieira Vilela, 138 600$00.
Major de infantaria (50017511) Joaquim Batista Simões Carvalho,
183 300$00.
Capitão do serviço de material (51219511) Joaquim Manuel Ramos,
168 300$00.
Tenente-coronel de infantaria (51395311) Joaquim Manuel Trigo
Mira Mensurado, 192 400$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50889511) Joaquim Martins
Freitas, 178 500$00.
Coronel de cavalaria (50903111) Joaquim Mendes Borges Ribeiro
Simões, 279 100$00.
Tenente-coronel de artilharia (50446211) Jorge Augusto Viana Pereira Costa, 174 500$00.
Coronel de artilharia (50269311) Jorge da Glória Dores Costa,
252 300$00.
Major de engenharia (50774911) José António Baptista Máximo,
100 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51690911) José António
França Garrido da Silva, 202 900$00.
Coronel de artilharia (51370211) José António Jerónimo Gonçalves,
307 800$00.
Tenente-coronel do serviço de saúde/farmácia (51418011) José António Ribeiro de Queiroz, 160 800$00.
Coronel de infantaria (51223611) José António Rodrigues 279 100$00.
Coronel de engenharia (50061311) José António Tavares Pina,
279 100$00.
Capitão de artilharia (50169111) José Augusto Campos Barros,
84 600$00.
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Capitão de cavalaria (50195111) José Augusto Delgado Tamagnini,
56 118$00.
Coronel de infantaria (51386011) José Augusto Esteves Felgas,
305 100$00.
Major de infantaria (51344911) José de Castro Sousa, 183 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51308411) José Esperança,
168 300$00.
Coronel do serviço de administração militar (51420311) José Gomes
de Almeida, 279 100$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51518011) José Januário Pires
Cabeças, 185 500600.
Capitão do serviço geral do Exército (45381858) José Luís da Conceição Cardoso, 86 000$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50145711) José Luís Júnior,
185 500600.
Capitão do serviço geral do Exército (51094911) José Maria Alves
Maio, 185 500$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51225011) José Marques,
168 300$00.
Capitão de engenharia (50406511) José Pedro Saraiva Vicente da
Silva, 128 300900.
Capitão do serviço de material (50686711) José Rodrigues da Costa
Afonso, 168 300$00.
Major de infantaria (50901911) José Rueff de Magalhães Tavares,
141 500$00.
Tenente-coronel de infantaria (5 1401911) José Simões Nunes,
238 400$00.
Capitão do serviço de material (50592211) Justiniano Tom&,
185 400$00.
Tenente do serviço de material (51216411) Laurentino Martins MOreira, 120 800$00.
Major do serviço de saúde/médico (51137011) Luís Albano Fonseca
Silva Garcia Carvalho, 115 900$00.
Tenente-coronel de infantaria (51092911) Luís Alberto Monteiro de
Oliveira Leite, 235 400$00.
Major de infantaria (51388211) Luís Artur Carvalho Teixeira Morais,
135 300$00.
Coronel de cavalaria (51122711) Luís Augusto Rodrigues Carvalho,
279 100$00.
Major de infantaria (51196111) Luís Filipe Bandeira Lima Osório
Bernardo, 135 300$00.
Major de cavalaria (51034911) Luís Francisco Pinto de Sousa Moreira, 143 800500.
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Capitão de infantaria (51401811) Luís Manuel das Neves Silva,
78 100500.
Tenentecoronel de infantaria (51219811) Manuel Augusto Teixeira
Teles Grilo, 196 300500.
Coronel do serviço de administração militar (51423111) Manuel
Cláudio Martins Verissimo, 329 500$00.
Tenente do serviço geral do Exército (52056011) Manuel da Cruz
Albuquerque, 91 800$00.
Capitão de artilharia (50277811) Manuel Diegues Ramos, 74 100500.
Capitão do serviço geral do Exército (52053 111) Manuel Fernandes
Marques, 202 900$00.
Tenente do serviço geral do Exército (50055011) Manuel Francisco
Gomes, 144 900$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50478611) Manuel Francisco da
Silva, 168 300500.
Capitão do serviço geral do Exército (52266811) Manuel Garcia
Goulart, 168 300$00.
Tenente-coronel de cavalaria (51314811) Manuel Joaquim Martins
Engrácia Antunes, 154 200$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50939511) Manuel Joaquim
Pontes, 168 300$00.
Major de engenharia (50020711) Manuel José Baptista, 189 400$00.
Tenente-coronel de infantaria (51180511) Orlando José Campos Marques Pinto, 186 600$00.
Coronel de infantaria (51380811) Orlando da Silva Andrade,
279 100$00.
Capitão de cavalaria (50211111) Oscar da Rocha Lima, 100 300$00.
Major de artilharia (50887811) Renato Ferreira Lopes Pereira,
142 300$00.
Capitão de artilharia (51277311) Ricardo Lopes Silveira, 84 300$00.
Tenente-coronel de engenharia (50974811) Rui António Menezes
Fonseca Silva, 124 400600.
Tenente-coronel de cavalaria (51233211) Rui Coelho Abrantes,
169 400$00.
Major do serviço de saúde/médico (51416511) Rui José Rebelo
de Andrade, 139 400$00.
Capitão de cavalaria (51043811) Rui Pedrosa Curado, 134400$00.
Capitão do serviço de material (50003911) Rui Pereira Nave,
168 300$00.
Capitão do serviço de saúde/médico (50932211) Teófilo Nunes
França, 168 300$00.
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Major de infantaria (50343611) Vinício Alves da Costa e Sousa,
146 900$00.
Tenente-coronel de infantaria (50017611) Artur Miguel Agrely Rebelo, 259 200$00.

I11

-PROMOÇÓES

E GRADUAÇÓES

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Direcção do Serviço de Material
Major do serviço de material, manutenção, supranumerário, o capitão
(50680211) Dagoberto Martins da Silva, contanto a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Major do serviço de material, manutenção, supranumerário, o capitão
(52111611) Manuel Rodrigues, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Major do serviço de material, material, no quadro, o capitão
(03212179) João Ernesto Vela Bastos, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Chefia do Serviço Cartográfico do Exército
Major de artilharia, no quadro, o capitão (00579178) José Carlos
Dias de Sousa Martins, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Major de cavalaria, no quadro, o capitão (07529778) Manuel Mateus
Costa da Silva Couto, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
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Major de artilharia, no quadro, o capitão (03594678)Arménio dos
Santos Castanheira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Major de infantaria, no quadro, o capitão (02624678) José António
Abranches do Amaral, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Quartel-General da Região Miitar do Sul
Major do serviço de saúde, no quadro, o capitão (11209475) Frederico Manuel Petrucci Guterres da Fonseca, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Quartel-General da 1.a Brigada Mista Independente
Major de artilharia, no qaudro, o capitão (19350980) Raul Manuel
Sequeira Rebelo, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Graduado no posto de alferes o capelão na efectividade de serviço
(12188880) Manuel Lopes Tavares, devendo ser considerado
nesta situação para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde 22 de Novembro de 1990.
(Por portaria de 4 de Dezembro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Beja
Graduado no posto de alferes o capelão eventual na efectividade
de serviço (13496980) Joaquim Marques Martins, devendo ser
considerado nesta situação para todos os efeitos, incluindo
vencimentos do novo posto, desde 20 de Novembro de 1990.
P o r portaria de 4 de Dezembro de 1990.)
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Escola Prática de Artilharia
Major de artilharia, no quadro, o capitão (12720778) Delfim da
Fonseca Osório Nunes, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Major de artilharia, no quadro, o capitão (10110879) Frederico José
Rovisco Duarte, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Centro de Instrução de Artilharia Antiaerea de Cascais
Major de artilharia, no quadro, o capitão (16289580) João Manuel
Trindade Coelho de Sousa Teles, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

degimento de Cavalaria de Braga
Major do serviço de material, manutenção, o capitão (50533911)
Joaquim Maria Franco Leandro, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Regimento de Transmissões
Major de transmissões, no quadro, o capitão (06569079) Armando
António Pereira Garcia, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Escola Prtltica do Serviço de Transportes
Capitão de infantaria, adido, o tenente (03901783) António José
Antunes da Cunha Simões Correia, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 1990.)

Regimento de Comandos
Major de infantaria, no quadro, o capitão (09157279) Carlos Manuel
Martins Branco, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Instituto de Altos Estudos Militares
Major de cavalaria, no quadro, o capitão (01354980) José Carlos
Filipe Antunes Calçada, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Academia Militar
Major de infantaria, no quadro, o capitão (60632371) Henrique
José Figueiredo Isidoro, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Major de infantaria, no quadro, o capitão (12686881)António Xavier
Lobato de Faria Menezes, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Major de cavalaria, no qaudro, o capitão (05683079) João Eduardo
Lupi Correia de Sampaio, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
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Major do serviço de administração militar, no quadro, o capitão
(01771177) António Joaquim Pereira Aniceto, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Major do serviço de administração militar, no quadro, o capitão
(13729979) Luís Carvalho Marques, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Major graduado capelão titular, adido, o capitão graduado (17638073)
Cláudio Correia Ferreira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1990.)

Instituto Superior Militar
Tenente-coronel do serviço de material, manutenção, no quadro,
o major (51336811) Avelino Cândido Fernandes Baptista, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Escola Militar de Electromecânica
Tenente-coronel do serviço de material, manutenção, adido, o major
(51312911) Rui Amaro Baptista, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Major do serviço de material, manutenção, supranumerário, o capitão
(511 11611) José Padesca Pinheiro de Oliveira, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
Graduado no posto de capitão o tenente capelão graduado na efectividade de serviço (19423579) João Ferreira Rodrigues, devendo
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ser considerado nesta situação para todos os efeitos, incluindo
vencimentos do novo posto, desde 5 de Setembro de 1990.
(Por portaria de 23 de Novembro de 1990.)

Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos
Major do serviço de saúde, adido, o capitão (08952179) José Manuel
Pires Duarte Belo, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Major do serviço de saúde, adido, o capitão (16497677) Joaquim
José Pereira Marques, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Major do serviço de saúde, adido, o capitão (14469677) Fernando
Jorge Marques Gonçalves, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Hospital Militar Principal
Major do serviço de saúde, no quadro, o capitão (15105574) Ant6nio
Miguel Rebelo de Faro Loureiro, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Major do serviço de saúde, no qaudro, o capitão (17872573) Mário
Vieira Pragosa, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Hospital Militar Regional na0 1
Major do serviço de saúde, no quadro, o capitão (18716073) Joaquim
Carlos Pinheiro da Costa, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1390.)
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Hospital Militar Regional n.O 2
Major do serviço de saúde, no quadro, o capitão (17659473) Humberto Manuel Fernandes Teles Gonçalves, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
Major do serviço de saúde, no quadro, o capitão (02128073) Gonçalo Nuno Mendes Spínola, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Manutenção Militar
Major do serviço de administração militar, no quadro, o capitão
(71123470) Luís Carlos Pinheiro Gomes, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Adidos
Corpo de Tropas Pbra-Quedistas
Major de infantaria, adido, o capitão (13777677) Vítor Manuel Gil
Prata, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Policia de Segurança Pública
Major do serviço de saúde, adido, o capitão (00163673) Manuel
D'Assunção Gonçalves Mendonça, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Oficiais de complemento
Capelães eventuais
Regimento de Infantaria de Faro
Graduado no posto de tenente o alferes graduado (17741480) Alvaro
da Cruz Santos da Silva, devendo ser considerado nesta situação
para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde 5 de Setembro de 1990.

Regimento de Infantaria de Tomar
Graduado no posto de tenente o alferes graduado (01860081) Rui
Carlos Antunes Almeida Lopes, devendo ser considerado nesta
situação para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde
5 de Setembro de 1990.

Regimento de Infantaria de Viseu
Graduado no posto de tenente o alferes graduado (03707583) José
Henrique Correia Almeida Santos, devendo ser considerado
nesta situação para todos os efeitos, incluindo vencimentos,
desde 5 de Setembro de 1990.

Regimento de Cavalaria de Braga
Graduado no posto de tenente o alferes graduado (16820882) Manuel
Domingos Sampaio Viana, devendo ser considerado nesta situação para todos os efeitos, incluindo vencimentos, desde 5 de
Setembro de 1990.
(Por portaria de 22 de Novembro de 1990.)
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IV - COLOCAÇOES, EXONERAÇOES E TRANSFERÉNCIAS

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços

r

Ii

.

Estado-Maior-General das Forças Armadas
Tenente-coronel de infantaria (01223563) David Manuel de Matos
Martelo, da Direcção da Arma de Infantaria, e em diligência
no Estado-Maior-General das Forças Armadas.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1990.)

Estado-Maior do Exército
Coronel de artilharia (50707611) Sebastitão Batista da Silva, da
Direcção da Arma de Artilharia.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1990.)

Tenente-coronel de cavalaria (42479 16 1) Hernâni dos Anjos Moás,
do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida.
(Por portaria de 7 de Janeiro de 1991.;

Major de cavalaria (00481074) Alberto Jorge da Silva Crispim Gomes,
da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1990.)

Capitão de cavalaria (16643380) Eduardo Femando Alves da Costa,
da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 26 de Dezembro de 1990.)

Capitão do serviço de administração militar (12149383) José Luis
Alcobia Ferreira, da Direcção do Serviço de Administração
Militar.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1991.)

Tenente do serviço geral do Exército (09033377) Cândido dos Santos
Afonso Femandes, da Direcção do Serviço de Pessoal.
(Por portaria de 10 de Janeiro de 1991.)

Tenente-coronel do quadro especial de oficiais (44329556) Armando
Alves Caetano, da Direcção da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1990.)
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Inspecçáo-Geral do Exército
Coronel de cavalaria (51242211) Rui Manuel de Almeida Trigueiros
Sampaio, da Academia Militar.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria (51400111) Jorge Barroso de Moura, da Guarda
Nacional Republicana.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1989.)

Coronel de infantaria (5018201 1) Raul Afonso Reis, do Regimento
de Infantaria de Faro (Destacamento de Tavira).
Coronel de infantaria (50182511) Rui Manuel Gomes de Mendonça,
do Regimento de Infantaria de Faro.
(Por portaria de 3 de Dezembro de 1990.)

Coronel de infantaria (51306311) Alberto Manuel Garcia Couiiago,
da Direcção de Transportes.
(Por portaria de 20 de Dezembro de 1990.)

Major de infantaria (84006367) Manuel António Me10 e Silva, do
Cinciberlant.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1990.)

Tenente-coronel do quadro especial de oficiais (44329556) Armando
Alves Caetano, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores.
(Por portaria de 11 de Dezembro de 1990.)

Direcção da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria (50211611) Fernando Duarte Pina da Silva
Ramos, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 26 de Dezembro de 1990.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Coronel de cavalaria (5012801 1) António Vital Fernandes Faia, da
Direcção da Arma de Cavalaria.
('Por portaria de 10 de Dezembro de 1990.)
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Coronel de cavalaria (50211211) Eurico António Sacavém da Fonseca, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1991.)

Direcçáo do Serviço de Administração Militar
Coronel do serviço de administração militar (50473911) João Joaquim Sousa Matos, do Centro de Gestão Financeira do Centro
de Instrução Militar de Santa Margarida.
(Por portaria de 21 de Dezembro de 1990.)

Direcçáo do Serviço de Intendência
Capitão do serviço de administração militar (12132974) Camilo João
Dias Pedro, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 11 de Janeiro de 1991.)

Direcção do Serviço de Saúde
Coronel do serviço de saúde (50938411) António de Oliveira Pedro,
do Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1990.)

Tenente-coronel do serviço de saúde (06766668) Joaquim Francisco
de Oliveira Salgado, do Centro Militar de Educação Física,
Equitação e Desportos.
(Por portaria de 17 de Outubro de 1990.)

Capitão do serviço de saúde (16476682) Alfredo Manuel Martins de
Sousa, da Escola Prática do Serviço Veterinário Militar.
(Por portaria de 20 de Setembro de 1990.)

Direcção de Transportes
Coronel de artilharia (51464711) Carlos Alberto Simões Manique,
da Escola Prática do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1990.)
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Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Major de cavalaria (07984869) Miguel João de Oliveira Sequeira
Marcelino, da Escola Prática de Cavalaria.
('Por portaria de 18 de Dezembro de 1990.)

Quartel-General da Região Militar do Norte

I
Coronel de artilharia (50041211) Orlando dos Santos Dias, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar.
(Por portaria de 28 de Novembro de 1990.)

Tenente-coronel do quadro especial de oficiais (36192459) Valdemar
Nogueira dos Santos, da Escola Prática de Artilharia.
('Por portaria de 28 de Dezembro de 1990.)

Quartel-General da Região Militar do Centro
Major de cavalaria (07036963) Henrique José de Gouveia Soares,
do Centro de Selecção do Porto.
(Por portaria de 7 de Janeiro de 1991.)

."

Quartel-General da 1 Brigada Mista Independente
Tenente-coronel de cavalaria (32254560) Fernando Manuel Carvalho
Bicho, do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida.
('Por portaria de 14 de Dezembro de 1990.)

Capitão do serviço de assistbncia religiosa (03538573) Avelino Pereira Alves, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1990.)

Quartel-General da Zona Militar da Madeira
Tenente do serviço de saúde (09516581) José António Gonçalves
Pires, da Direcção do Serviço de Saúde.
('Por portaria de 18 de Outubro de 1990.)

,
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Escola Prática de Infantaria
Tenente do serviço de saúde (17704681) Jorge Alberto de Faria
Moreno Governa, da Direcção do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Capitão de infantaria (05084976) Rui Garcia Sirnões, da Academia
Militar.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1990.)

Escola Prática de Cavalaria
Major de cavalaria (17310572) Mário Rodrigues, da Direcção da
Arma de Cavalaria.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1990.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Tenente-coronel de cavalaria (06097763) José Paulo Montenegro de
Mendonça Falcão, do Quartel-General da Região Militar do
Centro.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Major de cavalaria (18947973) António Carlos Marques Cabral, do
Batalhão do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1991.)

Major de cavalaria (08519566) José Manuel Manso Ribeiro Sardinha,
do Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões.
(Por portaria de 6 de Janeiro de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Tenente-coronel de cavalaria (41477062) Manuel de Assis Teixeira
Góis, dn Estado-Maior-General das Forças Armadas.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1990.)
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Tenente-coronel de cavalaria (46381061) José António Candeias Valente, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 4 de Janeiro de 1991.)

Capitão do quadro técnico de secretariado (62002565) Hemâni Pais
Jorge, do Regimento de Infantaria de Chaves.
(Por portaria de 2 de Janeiro de 1991.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Coronel de cavalaria (50434211) Henrique António Costa de Sousa,
da Direcção da Arma de Cavalaria.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1991.)

Tenente-coronel de cavalaria (05384463) Rogério da Silva Guilherme,
do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1991.)

Esquadrão de Lanceiros da Zona Militar da Madeira
Capitão de cavalaria (07408482) Victor Manuel Meireles dos Santos,
do Esquadrão de Reconhecimento da l.* Brigada Mista Independente (Regimento de Cavalaria de Santa Margarida).
(Por portaria de 11 de Dezembro de 1990.)

Escola Prática de Transmissões
Capitão de transmissões (04743483) Luís Manuel de São Pedro Gaspar da Rosa, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
[Por portaria de 10 de Dezembro de 1990.)

Regimento de Transmissões
Tenente-coronel de transmissões (08460364) João Luís Cardoso Martins Alves, da Direcção da Arma de Transmissões.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1991.)
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Batalhão do Serviço de Saúde
Capitão do quadro técnico de secretariado (02254968) António Manuel Ribeiro, do Esquadrão de Lanceiros do Quartel-General da
Região Militar do Centro.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1990.)

Escola Prática de Administração Militar
Tenente-coronel do serviço de administração militar (02425265) Abel
Pires Nogueira Cardoso, do Centro de Gestão e Finanças da
Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 19913

Batalhão do Serviço de Material
Tenente-coronel do serviço de material, manutenção, (51336811)
Avelino Cândido Fernandes Baptista, do Instituto Superior Militar.
p o r portaria de 17 de Dezembro de 1996)

Batalhão do Serviço de Transportes
Major do serviço de material, manutenção, (50003611) José DOmingos Resende dos Santos, da Direcção do Serviço de Material.
(Por portaria de 21 de Dezembro de 1990.)

Centro de Instrução de Condução Auto nP 1
Capitão do quadro técnico de secretariado (11470974) Jorge Manuel
de Oliveira Martins, do Batalhão do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1991.)

Batalhão do Serviço Geral do Exército
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50664811) Joaquim
Alberto Modesto da Silva, da Chefia do Serviço Geral do Exército.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1991.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga
Capitáo do serviço geral do Exército (52183811) Adelino de Jesus
Pires Rodrigues, do Batalhão de Administração Militar.
Tenente do serviço geral do Exército (02114874) Natalino Fernandes
Teixeira, da Escola Prática do Serviço de Material.
Capitão do quadro técnico de secretariado (01814573) João Carlos
Moutinho Mendonça, do Regimento de Cavalaria de Braga.
(Por portaria de 14 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Faro
Capitáo do quadro técnico de secretariado (08598869) Octávio da
Encarnaçáo Carneiro, do Regimento de Infantaria de Faro.
(Por portaria de 7 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viseu
Capitão do quadro técnico de secretariado (11428071) Arnaldo de
Sousa Figueiredo, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 14 de Janeiro de 1991.)

Academia Militar
Coronel de cavalaria (51469211) Fernando António Marques Abreu,
do Colégio Militar.
(Por portaria de 7 de Janeiro de 1991.)

Hospital Militar Principal
Tenente-coronel do serviço de saúde (00395873) António José Ventura Estriga, do Hospital Militar Regional nP 4.
Capitão do serviço de saúde (03150176) Hélder Cabrita Moniz dos
Santos, do Hospital Militar Regional na0 1.
Tenente do serviço de saúde (07116883) Raul Carlos da Fonseca
Moreira Saraiva, do Hospital Militar Regional n.O 1.
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Tenente do serviço de saúde (01676082) Paulo Jorge Monteiro da
Silva Lúcio, da Direcção do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1990.)

Hospital Militar Regional n.O 2
Major do serviço de saúde (01879170) António Castro Oliveira Barreto, do Hospital Militar Regional n.O 1.
(Por portaria de 13 de Dezembra de 1990.)

Hospital Militar Regional nO
. 4
Major do serviço de saúde (01470671) Carlos Manuel Armas Silveira Gonçalves, do Hospital Militar Regional n.O 2.
(For portaria de 11 de Dezembro de 1990.)

2.O Tribunal Militar Territorial do Porto

Coronel de artilharia (51145511) José Carlos Castanheira da Costa,
reconduzido nas funções de Juiz Militar para o biénio de 1991/
193, com início em 13 de Janeiro de 1991, nos termos do n.O 2
do artigo 237.O, do Código de Justiça Militar, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Janeiro de 1991.)

Centro de Gestão Financeira da Logistica
Major do serviço de administração militar (18951672) Carlos Alberto
dos Santos Pinto, da Manutenção Militar.
(Por portaria de 23 de Novembro de 1990.)

Centro de Selecção do Porto
Tenente do serviço geral do Exército (17869478) Fernando Tomás
Ferreira, da Direcção do Serviço de Pessoal.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1990.)
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Centro de Selecção de Setúbal
Coronel de artilharia (50032111) Diogo dos Santos Machado, da
Direcção da Arma de Artilharia.
Major do quadro especial de oficiais (40049661) Manuel Ferreira
de Carvalho, do Serviço de Polícia Judiciária Militar.
(Por portaria de 7 de Janeiro de 1991.)

Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército
Coronel de infantaria (51406411) Aurélio Ventura Martins Parnplona,
do Centro de Selecção de Setúbal. Por despacho de 31 de Outubro de 1990, do General Chefe do Estado-Maior do Exército,
foi nomeado por «escolha» para o cargo de director do Centro
de Estudos Psicotécnicos do Exército.
(Por portaria de 7 de Janeiro de 1991.)

Depósito Geral de Material de Aquartelamento
Tenente-coronel do serviço de administração militar (35022060) Fernando Augusto dos Reis Trindade, do Centro Financeiro do
Exército.
(Por portaria de 28 de Dezembro de 1990.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Capitão do serviço de material, manutenção, (50363211) Manuel
Jesus Basso Costa, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1990.)

Depósito Geral de Material de Transmissões
Capitão de transmissões, manutenção, (50443411) António Lopes
Aleixo, do Destacamento de Reabastecimento e Manutenção
de Material de Transmissões da Zona Militar dos Açores.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1990.)
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Adidos
Guarda Fiscal
Coronel de infantaria (50189611) Firmo Arménio Sequeira Afonso,
da Direcção da Arma de Infantaria, e em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas.
('Por portaria de 6 de Dezembro de 1990.)

Tenente-coronel do quadro especial de oficiais (38312261) José Augusto Nogueira Ribeiro, do Agrupamento Base de Santa Margarida.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1990.)

Nomeações
Escola Militar de Electromecânica
Tenente-coronel de engenharia da Força Aeréa Portuguesa
(013023-A) Idalécio Soledade Rodrigues, nomeado para desempenhar funções de 2.O comandante da Escola Militar de
Electromecânica, nos termos do Decreto-Lei nP 239171 de
31 de Maio, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de
Setembro de 1989.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1990.)

Manutenção Militar
Tenente-coronel do serviço de administração militar, no quadro,
(51425911) Joaquim Jorge Carvalho da Cunha Caetano, nomeado para desempenhar funções na Direcção da referida Manutenção, nos termos dos artigos 28.0 e 30.O, do Decreto-Lei
nP 41 892 de 3 de Outubro de 1958 e mapa anexo à Portaria nP 135176 de 11 de Março de 1976, tendo passagem à
situação de adido, nos termos do n.O 5 da alínea b) do artigo 187P do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90
de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Novembro de 1990.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1990.)

Major do serviço de administração militar (00531273) Sérgio Humberto Martins dos Santos, nomeado para desempenhar funções
de chefe da Divisão de Informática da Manutenção Militar,
nos termos dos artigos 28." e 30." do Decreto-Lei n.O 41 892 de
3 de Outubro de 1958 e mapa anexo à Portaria n.O 135/76
de 11 de Março de 1976, tendo passagem i situação de adido
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nos termos do n.O 5 do artigo 187." do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situaçáo desde 23 de Novembro de 1990.
(Por portaria de 23 de Novembro de 1990.)

Major do serviço de administração militar (17736 173) José Salviano
Ferreira Correia, nomeado para desempenhar funções nos Serviços Comerciais da Manutenção Militar, nos termos dos artigos 28." e 30.O do Decreto-Lei n.O 41 892 de 3 de Outubro de
1958 e mapa anexo à Portaria n.O 135/76 de 11 de Março de
1976, tendo passagem à situação de adido, nos termos do n.O 5
do artigo 187." do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 3 4
-A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação
desde 10 de Abril de 1990.
Major do serviço de administração militar (17452975) Luís Manuel
da Silva Pereira, nomeado para desempenhar funções nos Serviços Gerais da Manutenção Militar, nos termos dos artigos 28."
e 30.O do Decreto-Lei n.O 41 892 de 3 de Outubro de 1958 e
mapa anexo à Portaria n.O 135/76 de 11 de Março de 1976,
tendo passagem à situaçáo de adido, nos termos do n.0 5 do
artigo 187.O do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei neO34-AI90
de 24 de Janeiro, devendo sei considerado nesta situação desde
1 de Maio de 1990.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1990.)

Oficinas Gerais de Material de Engenharia
Coronel do serviço de material, material, (06965163) Manuel José
Monteiro Guerra, nomeado director das Oficinas Gerais de
Material de Engenharia, nos termos do artigo 30." do Decreto-Lei n.O 41 892 de 30 de Outubro de 1958 e mapa anexo ao
Decreto-Lei n.O 44 322 de 3 de Maio de 1962, passando à situação de adido, nos termos do n.O 5 da alínea b) do artigo 187.O
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei na0 34-AI90 de 24 de
Janeiro, devendo ser considerado nesta situaçáo desde 1 de
Novembro de 1990.
(Por portaria de 1 de Novembro de 19903

V

-RECTIFICAÇAO DE PENSOES DE RESERVA

O valor da rectificação da remuneração de reserva do tenente-coronel
de infantaria (51397411) António Maria C. de Almeida Coimbra
foi alterado para 251 895600, desde 1 de Outubro de 1989.
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O valor da rectificação da remuneração de reserva do major de
artilharia (08691966) Vasco Manuel C. Ribeiro Godinho foi
alterado para 150 269600, desde 1 de Junho de 1990.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do tenente-coronel
(50770311) Mário Eduardo A. Mendoça Frazão foi alterado
para 214239600, desde 16 de Novembro de 1990.
O valor da remuneração de reserva do coronel de engenharia
(50768411) Manuel Augusto da Silva Dantas foi alterado para
280 194600, desde 18 de Junho de 1990.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do major de
engenharia (06123868) José Fernandes Pina foi alterado para
124 717600, desde 8 de Outubro de 1990.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do major do
quadro especial de oficiais (45589355) José Eduardo Pires
Fernandes foi alterado para 194 633600, desde 1 de Janeiro
de 1990.
(Por portaria de 22 de Novembro de 1990.)

O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão
(00329560) António Alberto de Aguiar Vieira foi alterado
para 160055600, desde 13 de Agosto de 1990.
(Por portaria de 30 de Novembro de 1990.)

O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão
(50004511) António Cigano foi alterado para 201 000600, desde
8 de Outubro de 1990.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1990.)

O valor da rectificação de remuneração de reserva do capitão
(42269753) Júlio Gonçalves Simóes Marques foi alterado para
201 000$00, desde 1 de Outubro de 1990.
(Por portaria de 13 de Dezembro de 1990.)

O valor da rectificação de remuneração de reserva do capitão
(52089711) António Joaquim Carvalho Torres foi alterado para
221 508600, desde 1 de Novembro de 1990.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1990.)
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Colocações e desempenho de funções
Continuam na efectividade de serviço
1) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51394011)
Nuno Alvaro Pires Afonso continuou a prestar serviço na Direcção
do Serviço de Justiça e Disciplina, após a sua passagem à situação
de reserva em 1 de Janeiro de 1991.
2) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50575611)
José Manuel Gonçalves continuou a prestar serviço na Direcção
de Transportes, após a sua passagem à situação de reserva em 11 de
Janeiro de 1991.
3) O coronel médico do serviço de saúde, na situação de reserva,
(50990111) Fausto da Silva Teixeira Fialho Moura continuou a
prestar serviço no Hospital Militar Principal, após a sua passagem
21 situação de reserva em 1 de Janeiro de 1991.

4) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de resersa, (52119511) António Ramos continuou a prestar serviço no Regimento de Artilharia de Costa, após a sua passagem à situação de
reserva em 20 de Janeiro de 1991.

5) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (50068411) José Antunes Vaz continuou a prestar serviço no
Regimento de Cavalaria de Braga, após a sua passagem à situação
de reserva em 21 de Janeiro de 1991.
6) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (51702011) Joaquim Xisto Rodrigues continuou a prestar serviço
na Direcção do Serviço de Pessoal, após a sua passagem à situação
de reserva em 20 de Janeiro de 1991.
Passam a prestar serviço
7) O coronel de cavalaria, na situação de reserva, (50278811)
Eduardo Matos Guerra passou a prestar serviço na Direcção do
Serviço de Pessoal, desde 1 de Janeiro de 1991.
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8) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (50521311) Joaquim Maria da Hortinha passou a prestar serviço
no Quartel-General da Região Militar do Sul, desde 21 de Janeiro
de 1991.
9) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (50521511) António Francisco Borges Balão passou a prestar
serviço nos Serviços Sociais das Forças Armadas, desde 22 de Janeiro
de 1991.
10) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (51359211) António Viegas Afonso passou a prestar serviço no
Serviço Nacional de Protecção Civil, desde 6 de Julho de 1990.
Deixam de prestar serviço

11) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50480211)
José da Anunciação Velho deixou de prestar serviço na Direcção
da Arma de Infantaria, desde 31 de Dezembro de 1990.
12) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(501391 1 1) Fernando José Gonçalves Cerqueira deixou de prestar
serviço na Direcção da Arma de Infantaria, desde 31 de Dezembro
de 1990.
13) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(50156211) Gustavo Henriques Rebelo de Sousa deixou de prestar
serviço no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Faro, desde
31 de Dezembro de 1990.
14) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(51382011) Eleutério Valeriano Melim deixou de prestar serviço na
Liga dos Combatentes, desde 31 de Dezembro de 1990.
15) O major de infantaria, na situação de reserva, (50017711)
Ângelo Almeida Simões deixou de prestar serviço no Cofre de Previdência das Forças Armadas, desde 31 de Dezembro de 1990.
16) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (51460411)
Altinino Fernandes Gonçalves deixou de prestar serviço no Centro
de Estudos Psicotécnicos do Exército, desde 31 de Dezembro de
1990.
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17) O tenente-coronel de artilharia, na situação de reserva,
(51221811) Henrique Artur Branco Jales Moreira deixou de prestar
serviço no Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército, desde 31 de
Dezembro de 1990.
18) O coronel de cavalaria, na situação de reserva, (51048211)
César Augusto Rodrigues Mano deixou de prestar serviço no Cofre
de Previdência das Forças Armadas, desde 31 de Dezembro de 1990.
19) O coronel de cavalaria, na situação de reserva, (50270911)
Luís Cipriano Jorge de Lorena Oliveira Birne deixou de prestar
serviço no Serviço de Coordenação e Extinção da PIDE/DGS, desde
31 de Dezembro de 1990.
20) O tenente-coronel de cavalaria, na situação de reserva,
(50612611) Alexandre Manuel Gonçalves Dias de Lima deixou de
prestar serviço na Direcção da Arma de Cavalaria, desde 31 de
Dezembro de 1990.
21) O coronel de engenharia, na situação de reserva, (50703511)
Jorge Teixeira Pimentel deixou de prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas, desde 31 de Dezembro de 1990.
22) O coronel de engenharia, na situação de reserva, (51203011)
Manuel Fonseca Ferreira Pinto Basto Carreira deixou de prestar
serviço na Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército,
desde 31 de Dezembro de 1990.
23) O coronel do serviço de saúde/médico, na situação de
reserva, (50044611) João Ferro Vilela deixou de prestar serviço no
Hospital Militar Principal, desde 31 de Dezembro de 1990.
24) O coronel do serviço de saúde/médico, na situação de
reserva, (50746611) Olímpio Fernandes Flora deixou de prestar
serviço na Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina, desde 11 de
Janeiro de 1991.
25) O major do serviço de saúde/médico, na situação de reserva,
(50934811) Femando Manuel da Cruz Rodrigues deixou de prestar
serviço no Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas, desde
31 de Dezembro de 1990.
26) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, 50598211) José Maria Teixeira deixou de prestar serviço
no Estado-Maior-General das Forças Armadas, desde 31 de Dezembro
de 1990.
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27) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (50078611) Arnaldo Afonso de Almeida Antunes deixou
de prestar serviço na Direcção do Serviço de Intendência, desde 31
de Dezembro de 1990.
28) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (52157311) António Joaquim Afonso Fialho deixou de
prestar serviço na Direcção do Serviço de Administração Militar,
desde 31 de Dezembro de 1990.
29) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (51472811) Amílcar Alvaro Ferreira Monteiro deixou de
prestar serviço na Cruz Vermelha Portuguesa, desde 31 de Dezembro
de 1990.
30) O capitão do serviço de material/serviço técnico de manutenção, na situação de reserva, (50299011) José Pereira Geraldes
Rosa deixou de prestar serviço no Quartel-General da Região
Militar do Centro, desde 31 de Dezembro de 1990.
31) O capitão do serviço de material/serviço técnico de manutenção, na situação de reserva, (50130511)Manuel João da Conceição
Vidal deixou de prestar serviço na Cruz Vermelha Portuguesa, desde
31 de Dezembro de 1990.
32) O capitão do serviço de material/serviço técnico de manutenção, na situação de reserva, (50045111) António Cigano deixou
de prestar serviço na Direcção do Serviço de Pessoal, desde 31 de
Dezembro de 1990.
33) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (51316911) Marcelino Afonso Diogo deixou de prestar serviço
no Estado-Maior-General das Forças Armadas, desde 31 de Dezembro
de 1990.
34) O Tenente-coronel do serviço geral do Exército, na situação
de reserva, (50282011) Américo Alves Martins deixou de prestar
serviço no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro, desde
31 de Dezembro de 1990.
35) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (50025911) Luís Alves de Sousa deixou de prestar serviço no
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra, desde 31 de
Dezembro de 1990.
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36) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (50592411) José Augusto Domingues deixou de prestar serviço
no Hospital Militar Regional n.O 2, desde 31 de Dezembro de 1990.
37) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (51175911) António Gonçalves Veiga deixou de prestar serviço
no Instituto Superior Militar, desde 31 de Dezembro de 1990.
38) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (50980311) Máximino Pereira Lopes deixou de prestar serviço
no Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública, desde 31 de
Dezembro de 1990.
39) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (52424811) Joaquim Santana Marques deixou de prestar serviço
no Regimento de Artilharia de Leiria, desde 31 de Dezembro de
1990.
40) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (51697111) José Ferreira da Costa deixou de prestar serviço no
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes, desde 31 de
Dezembro de 1990.
41) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (52055111) Jorge Moreira deixou de prestar serviço no Distrito
de Recrutamento e Mobilização de Viseu, desde 31 de Dezembro
de 1990.
42) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (51216511) Alvaro Fernandes de Oliveira deixou de prestar serviço na Escola Prática do Serviço de Transportes, desde 31 de
Dezembro de 1990.
43) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (50838011) João Malveiro Segurado deixou de prestar serviço
na Escola Prática do Serviço de Transportes, desde 31 de Dezembro
de 1990.
44) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (52136311) João José Fonseca Toscano deixou de prestar serviço no Hospital Militar Regional n.O 2, desde 31 de Dezembro
de 1990.
45) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (50521411) Belchior João Gonçalves deixou de prestar serviço
no Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana, desde 31 de
Dezembro de 1990.
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46) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (50521611) Francisco António Farinha deixou de prestar serviço
nos Serviços Sociais das Forças Armadas, desde 31 de Dezembro
de 1990.
47) 0 capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (91697711) José Mariquito Constantino deixou de prestar serviço no Regimento de Infantaria de Elvas, desde 31 de Dezembro
de 1990.
48) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (50329611) Augusto do Nascimento Gonçalves deixou de prestar
serviço na Chefia do Serviço de Material de Instrução, desde 31 de
Dezembro de 1990.
49) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (51132611) Joaquim Gonçalves Diogo deixou de prestar serviço
no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa, desde 31 de
Dezembro de 1990.
50) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (50666411) Norberto Lemos Vieira deixou de prestar serviço na
Academia Militar, desde 31 de Dezembro de 1990.
Cursos, estágios e tirocínios
51) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Operações Especiais, que frequentaram no Centro de Instrução
de Operações Especiais, no período de 17 de Setembro de 1990 a
21 de Dezembro de 1990, com a classificação que a cada um se
indica (em valores):
Alferes de infantaria (06194686) Raul José Felisberto Matias, 15,30.
Alferes de infantaria (13247083) Paulo Júlio Lopes Pipa de Amorim,
15,30.
Alferes de infantaria (03384988) Luís Miguel Correia Cardoso,
14,23.
Tenente de infantaria (07221881) Rui Manuel Mendes Dias, 13,98.
Alferes de infantaria (15756386) Francisco José Bernardo Azevedo
Narciso, 12,94.
Tenente de infantaria (09523782) Francisco António Gonçalves Vaz,
12,90.
Alferes de infantaria (08559187) José Dias Lages, 12,ll.
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Rectificações
52) Na Ordem do Exército, 2.8 Série, n.O 1 de 1 de Janeiro de
1990, na página n." 16, respeitante ao alferes de cavalaria Francisco
António Amado Rodrigues, onde se lê «(01466885)» deve ler-se
~(14668385))).
53) Na Ordem do Exército, 2." Série, n." 22, de 15 de Novembro de
1990, página 857, na parte respeitante ao coronel Júlio Carlos Matias
onde se lê «(51053511)» deve ler-se «(51055511)».
54) Na Ordem do Exército, 2 8 Série, n." 22, de 15 de Novembro de
1990, página 857, na parte respeitante ao coronel Manuel de Carvalho
Garcia onde se lê «(5093821 I)» deve ler-se ~(50338211))).
55) Na Ordern do Exército, 2." Série, n.O 22, de 15 de Novembro de
1990, página 854, na parte respeitante ao coronel David Teixeira
8
1))) deve ler-se «(50187511))).
Ferreira onde se lê ~ ( 518751

VI1 - OBITUARIO

Dezembro, 11 - Coronel graduado (5 14022 11) António José Marques
da Silva Castro, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
O Chefe do Estado-Maior do Exército Interino

AIípio Torné Pinto, general
Está conforme:
O Ajudante-General

Silvino da Cruz Curado, general

ORDEM

DO EXÉRCITO

2.a SÉRIE
N.9 5 / 1

DE MARCO DE 1991

Publica-se ao Exército o seguinte:
I

-DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
Ministério da Defesa Nacional
Estado-Maior do Edrcito
Despacho n.O 15/91

.4ssunto: Colocação do coronel tirocinado de transmissóes João
Carlos de A. de Araújo Geraldes
1. O Coronel tirocinado de transmissões João Carlos de A. de Araújo
Geraldes é colocado, desde 4 de Fevereiro de 1991, no Gabi-

nete de Estudos e Planeamento do Estado-Maior do Exército,
como Adjunto do Director.
2. O coronel tirocinado Geraldes continua como Chefe do Grupo de
Trabalho do Estado-Maior do Exército «NOVO CONCEITO
DO SMO» e como representante do Exército no GT/EMGFA
relativo ao mesmo assunto.
Lisboa, 1 de Fevereiro de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior
do Exército, Mdrio Firmino Miguel, general.
Despacho nmQ16/91
Assunto: Nomeação do Chefe da l.a Repartição do Estado-Maior
do Exército
1. Nomeio o coronel tirocinado de artilharia (50707611) Sebastião
Baptista da Silva, para desempenhar as funções de Chefe da
lia Repartição do Estado-Maior do Exército, em substituição

ORDEM DO EXERCITO N." 5

310

2." Série

do coronel tirocinado de transmissões João Carlos de Azevedo
de Araújo Geraldes, que foi colocado no Gabinete de Estudos
e Planeamento do Estado-Maior do Exército.
2. O coronel tirocinado Baptista da Silva assume funções na data
de hoje.
Lisboa, 4 de Fevereiro de 1991. - 0 Chefe do Estado-Maior
do Exército, Mário Firmino Miguel, general.

11

-JUSTIÇA E DISCIPLINA

Condecorações
Ministério da Defesa Nacional
Estado-Maior do Exército
Por portarias de 4 de Janeiro de 1991
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 21.0 e 22.O, com referência ao nP 3 do
artigo 67P, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o general (51410511) Mário Avelino Sardoeira
Delgado.
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 21.0 e 22.O, com referência ao n . O 3 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o general (51375711) João Imaginário Nunes
Egreja.
Por portaria de 21 de Dezembro de 1990
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.0 e 25.0, com referência ao n . O 1 do
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artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de infantaria (50159311) José Alberto Cardeira Rino.
Por portarias de 28 de Novembro de 1990
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de
classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33.O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de
artilharia (50591011) José Maria Belo.
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.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel do
serviço de administração militar (50021711) Victor Manuel
Domingos.
Por portaria de 29 de Novembro de 1990
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.O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel do
serviço de administração militar (51475411) Alcides José Dias.
Por portarias de 28 de Novembro de 1990
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.8 classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33." e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel
de artilharia (03461465) Joaquim Branco Evaristo.
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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 33.0 e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major do
serviço geral do Exército (50026111) David de Almeida e Sousa.
Por portaria de 29 de Novembro de 1990
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.n classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33." e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel
do serviço de saúde/farmácia (08221269) José António Aranda
da Silva.
Por portaria de 10 de Janeiro de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.n classe, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33.O e 39.O, com referência ao
n.O 3 do artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o major do quadro especial de oficiais
(Res) António dos Santos Alexandre.
Por portaria de 20 de Novembro de 1990
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3." classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33.0 e 36." do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
serviço geral do Exército (05765366) Fernando de Oliveira Lima.
Por portarias de 29 de Novembro de 1990
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3." classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33." e 36." do Regulamento da
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Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
quadro técnico de secretariado (03600469) Manuel Bernardino
Sebastião.
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.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente do
serviço geral do Exército (46215262) Semião Reis Mourraia
Gesvásio.
Por portaria de 28 de Dezembro de 1990
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.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão de
infantaria (04861783) José Joaquim Freire Martins Lavado.
Por portaria de 7 de Janeiro de 1991
Condecorado com a medalha de ouro de comportamento exemplar, por despacho de 7 de Janeiro de 1991, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar,
promulgado pelo Decreto n . O 566171, de 20 de Dezembro, o
coronel do serviço de saúde médico (50559611) Henrique Manuel Evans de Carvalho.
Conforme comunicação da Chancelaria das Ordens Honoríficas
Portuguesas, foi ali registado o diploma de concessão do grau
de Grande-Oficial da Ordem de Fénix da Grécia ao coronel de
cavalaria (5043271 1) Manuel Soares Monge.
Por portarias de 21 de Dezembro de 1990
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques -Patrono do Exército, de
2." classe, nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei n.O 397185,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido consideiado ao abrigo
do artigo 1.O do mesmo decreto, o coronel do serviço de
administração militar (50021711) Victor Manuel Domingos.
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques - Patrono do Exército, de
2." classe, nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei n.0 397/85,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.0 do mesmo decreto, o tenente-coronel do serviço
geral do Exército (51281011) Elias Garcia da Saúde Raio.
Por portarias de 28 de Dezembro de 1990
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques - Patrono do Exército, de
2.8 classe, nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei n.O 397185,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1." do mesmo decreto, o coronel de artilharia
(51372511) Luís Albino Castel-Branco Alves da Silva.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques - Patrono do Exército, de
2." classe, nos termos do artigo 4." do Decreto-Lei n.O 397185,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.O do mesmo decreto, o major de infantaria (49120160)
Virgílio Canísio Vieira da Luz Varela.
Por portaria de 9 de Janeiro de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques-Patrono
do Exército, de
2." classe, nos termos do artigo 4." do Decreto-Lei n.O 397185,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.0 do mesmo decreto, o coronel do serviço de saúde,
na situação de reserva, (50746611) Olímpio Fernandes Flora.
Por portaria de 21 de Dezembro de 1990
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques-Patrono
do Exército, de
3." classe, nos termos do artigo 4." do Decreto-Lei n.O 397185,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1." do mesmo decreto, o capitão do serviço geral
do Exército (51018311) Joaquim da Cruz Pimpão.
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Por portaria de 9 de Janeiro de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques -Patrono do Exército, de
3." classe, nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei n? 397/85,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1." do mesmo decreto, o capitão de infantaria, na
situação de reserva, (44015152) Anúplio Loysik Cardoso Sampaio.
Louvores
Louvo o general (51375711) João Imaginário Nunes Egreja, pelos
altos serviços prestados ao Exército e ao País ao longo de
45 anos de uma carreira militar brilhante, durante a qual, e em
todas as funções desempenhadas, evidenciou exemplar dedicação, excepcional competência e raro aprumo pessoal.
Desempenhou com brilho e muita eficiência tanto o comando
de tropas, num novo e complexo centro de preparação de forças
para campanha como no comando de uma unidade operacional
no Ultramar, como ainda diferentes funções de Estado-Maior,
a vários níveis de responsabilidade. No desempenho destas
funções revelou qualidades de inteligência, empenho no estudo,
saber, elevado bom senso, forte personalidade, firmeza de carácter e uma enorme e corajosa verticalidade de atitudes, qualidades essas que pautaram em permanência a sua acção.
Promovido a oficial general, teve ocasião ainda o general Nunes
Egreja de confirmar os seus excepcionais dotes e capacidade
de chefia em importantes n~issões que lhe foram confiadas,
realizando em todas elas uma valiosíssima actividade na formação e preparação dos quadros e das tropas.
Após a passagem à reserva, considerada a sua longa experiência e profundo conhecimento acerca dos problemas referentes à guerra subversiva com a qual fora dos primeiros a
tomar contacto no seu aspecto doutrinário, em estágios e cursos
realizados no estrangeiro, veio a integrar o restrito grupo de
oficiais generais encarregado de compilar e preparar para publicação a doutrina seguida pelo Exército na sua manobra
contra-subversiva. Mais uma vez desenvolveu um trabalho dd
muito mérito que possibilitou a edição, em livro de reconhecido interesse, da referida doutrina.
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Por toda uma longa, brilhante e exzmplar carreira militar, é
muito grato ao Comandante do Exército e constitui imperativo
de justiça prestar pública homenagem ao general Nunes Egreja,
enaltecendo as suas qualidades dz militar e de homem, cujos
serviços, de que resultou honra e lustre para o Exército, devem
ser considerados importantes, relevantes k muito distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 4 de Janeiro de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Louvo o general (51410511) Mário Avelino Sardoeira Delgado, pelos
altos serviços przstados ao Exército e ao País ao longo de uma
relevante carreira militar de mais de quarenta anos, durante
a qual, em todas as funções de comando, operacionais e administrativas desempenhadas, evidenciou axemplar dedicação, excepcional competência e raro aprumo moral.
Distinguindo-se desde início de carreira, pelo seu brio, desembaraço e raro perfil moral z militar, revelou ser não só
um esplêndido instrutor como um óptimo chefe na formação
e disciplina do pessoal à sua responsabilidade. Tais qualidades
foram, depois, exuberantemente confirmadas durante a recente
campanha do Exército Português em Africa, em operações
onde enfrentou difíceis situações que puseram à prova os szus
elevado sentido de dever, invulgar espírito de sacrifício e assinalável capacidade de comando.
Promovido a oficial general, foi chamado a exercer um comando
territorial da mais alta responsabilidade, função que desempenhou durante vários anos com a maior distinção, tanto pela
eficácia da sua actividade junto das unidades e órgãos sob
a sua dependência como pela preocupação constante de estreitar
o relacionamento e a colaboração com as autoridades e populações da respectiva área.
Assumiu posteriormente, ao transitar para a situação de reserva, a presidência da Comissão para a Valorização do Património Histórico-Militar na Região Militar do Norte. No
desempenho desta tarefa mercê da sua especial ligação com
as autarquias e outras instituições da Região e do justo prestígio de que gozava e, ainda, do seu persistente esforço pessoal, correcta orientação e permanente assistência à equipa
de oficiais sob as suas ordens, conseguir proceder ao exaustivo
levantamento dos castros, castelos e outras fortificações de todo
o Norte de Portugal, levando a cabo um trabalho de muito
mérito.
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Ao deixar o serviço efectivo e considerada a sua longa, brilhante e exemplar carreira militar, é muito grato ao Comandante do Exército prestar pública homenagem ao general Sardoeira Delgado por todo o variado e importante conjunto de
serviços que prestou. Por deles terem resultado honra e lustre
para o Exército, devem ser considerados importantes, relevantes
e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 4 de Janeiro de 1991. - 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mdrio Firmino Miguel, general.

Louvo o major do quadro especial de oficiais, na situação de reszrva,
(44220250) António dos Santos Alexandre, pela forma muito
dedicada e eficiente como, durante os últimos três anos, desempenhou funções na Repartição do Gabinzte do General
Chefe do Estado-Maior do Exército.
Oficial com elevada formação militar e com provas, em campanha, de heroísmo, abnegação e espírito de missão, nas funqões
que agora termina dzmonstrou dotes de inteligência, dedicação pelo serviço, camaradagem e aptidão para trabalhar em
grupo, que o distinguem como um muito bom profissional
militar. Chefiando durante largos períodos de tempo a Secção
de Estudos Gerais e Protocolo da Repartição, i: até a Repartição, em períodos de transição, sempre demonstrou elevado
espírito de missão, sentido de disciplina e disponibilidade permanente, o que lhe permitiu obter óptimo rendimento na organização do trabalho e na coordenação das acções, grangeando a
estima e consideração de todos os elementos da Repartição.
Porque ao longo da sua vida militar o major Alexandre sempre
tem manifestado dotes de carácter, espírito de obediência e
aptidão para bem servir nas várias funções que tem desempenhado, e tem praticado com elevado grau a virtude da lealdade
e evidenciado qualidadzs de abnegação e sacrifício, o General
Chefe do Estado-Maior do Exército deseja testemunhar a este
oficial o seu muito apreço e qualificar ao serviços prestados
de elzvado mérito.
Ministério da Defesa Nacional, 10 de Janeiro de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Migrtel, general.
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Louvo o coronel de infantaria, na situação de reserva, (50988911)
António Vaz Antunes, pela exemplar dedicação e competência
com que durante toda a sua longa carreira militar serviu o
Exército em variadas e importantes funções, coin realce para
as de ínstrução e comando de tropas.
Oficial inteligente e brioso, que logo desde muito jovem se
impôs pelo seu grande aprumo moral, raro espírito de sacríficio e de szrviço, de imediato foi escolhido para o quadro de
instrutores da Escola Prática da sua Arma, onde permaneceu
largos anos e se revelou um excelente instrutor, tanto de praças, como de sargentos 2 de oficiais.
Chamado, mercê do seu reconhecido mérito e invulgar experiência, e ainda da sua apreciável cultura militar e destacado
sentido de organização, a participar na preparação das primeiras unidades de caçadores especiais destinadas a actuar em
Africa, o coronel Vaz Antunes em muito contribuiu para o
bom êxito desta difícil tarefa, tendo ele próprio, quando expedicionário nos três teatros de operações, demonstrado um perfzito conhecimento de tal doutrina bem como um elevado sentido de missão e excelente capacidade de chefia, impondo-se
como um excelente comandante de tropas em combate.
Tendo desempenhado posteriormente, e com grande brilho,
duas outras importantes tarzfas no planeamento da instrução do
Exército e na revisão do seu Regulamento Geral de Serviço, foi
designado, por fim, para fazer parte da Comissão para o Estudo
das Campanhas de Africa (1961-74), onde integrou o grupo
de oficiais encarrzgados da organização e redacção dos quatro
primeiros volumes da respectiva Resenha Histórico-Militar, actividade em que confirmou não s6 a sua muita ponderação e
segurança de conhecimentos, como uma integridade de carácter
e dignidade profissional que o haviam distinguido já ao longo
de mais de quarenta anos de serviço efectivo.
Ao terminar, agora, a sua prestigiosa carreira, é dz inteira
justiça que seja dado público louvor ao coronel Vaz Antunes
pelos altos serviços prestados de que resultou honra e lustre
para a Instituição Militar e que os mzsmos sejam considerados
extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 3 de Abril de 1990. -0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
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Louvo o coronel de infantaria (50189311) José Alberto Cardeira
Rino, pela extraordinária eficiência e muito elevado critério
com que desempenhou, durante mais de dois anos, o cargo de
comandante do Centro de Instrução de Operações Especiais, no
qual confirmou plznamente as excelentes qualidades que o
exornam e o afirmam como um oficial distinto da sua Arma.
Tendo tido B sua responsabilidade uma unidade com características únicas no nosso Exército, de que se salientam a diversidade e a complexidadz da instrução ministrada e a dispersão
física dos três núcleos constitutivos do seu aquartelamento,
não deixou nunca de impulsionar e viver intensamente os esforços constantes de estudo e invzstigação exigidos nos campos
didáctico e de emprego operacional e de acompanhar, a par e
passo, os necessários desenvolvimentos requeridos no âmbito
das instalaçõzs.
Para tanto, sempre orientou, motivou e seguiu, pessoalmente,
os trabalhos e a instrução de maior responsabilidade, sendo
aqui de destacar aquela que a sua unidade ministra a todos
os jovens oficiais e sargentos dos quadros permanentes (Curso
de Operações Irregulares) e a alguns deles (Curso de Operações Especiais) e em que, graças ao seu exemplo, à sua compztência técnica e às suas qualidades de liderança, dinamizou
e estimulou os instruendos, por forma a não só se apetrecharem
muito bzm em termos técnicos, mas também a cutivarem os
valores da nacionalidade, as virtudes castrenses e a dignidade
da carreira das armas. De tal forma se houve neste particular,
que provavelmente será raro (sz é que existe) o ex-instruendo
que não se ufana de ter passado pela sua unidade e de nela
se ter imbuído de uma espécie de mística que a qualificação
e os ensinamentos colhidos geralmente proporcionam.
No campo das instalações, sempre executou uma gestão inteligentz, prática e muito imaginosa, assim contribuindo para
que os seus subordinados usufruíssem de condições de vida e
de trabalho crescentemente melhoradas.
Também merecem realce o espírito de iniciativa, a persistência
e a ponderação com que conseguiu uma valiosa renovação na
racionalização dos serviços, destacando-se, neste aspecto, a reorganização da Direcção de Instrução e da Secção de Logística,
áreas que também procurou informatizar com vista a potenciar
a sua eficácia.
Finalmente, uma palavra é merecida para o óptimo relacionamento que soube manter e intensificar com as entidades civis
locais e com a população, as quais, aliás, corresponderam com
inegáveis expressões públicas de muita estima e apreço, alta-
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mente prestigiantes para o Centro de Instrução de Operações
Especiais, para a Região Militar do Norte e para o Exército.
Oficial de vincada personalidade, extrema honestidade profissional, alta competência, grande integridade de carácter e
excepcional espírito de missão, desenvolveu o coronel Cardeira Rino, no Centro dz Instrução de Operações Especiais,
uma acção de comando que se pautou por muitos elevados
padrões de dignidade, que se traduziu em honra e lustre para
a Região Militar do Norte a para o Exército e que correspondeu
a serviços que considero extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 16 de Novembro de 1990. - 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Louvo o coronel do serviço de administração militar (51475411)
Alcides José Dias, pela forma dedicada e competente como
comandou a Escola Prática de Administração Militar durante
mais de dois anos.
Servindo já nesta unidade, primeiro nas funções de presidente
do Conselho Administrativo e depois nas de segundo-comandante, soube tirar o máximo proveito dessa sua experiência
anterior para levar a cabo uma muito equilibrada e eficiente
acção de comando, caracterizada essencialmente por grande
ponderação, espírito de disciplina e assinalável capacidade de
organização e gestão.
O ensino e a instrução militares, nomeadamente dos quadros
do serviço, sendo as funções primaciais da escola, mereceram
a sua especial e constante atenção e acompanhamento no sentido de uma melhoria de métodos, infra-estruturas e equipamentos de carácter didáctico, obtendo neste campo resultados
muito positivos.
Evidenciou ainda o coronel Alcides Dias invulgar empenhamento e permanznte disponibilidade no conjunto da sua acção,
revelando notável espírito de bem servir em todas as circunstâncias, o que influenciou de modo determinante o funcionamznto da unidade, designadamente na prontidão de resposta
desta a todas as missões de apoio que na área de logística lhe
são cometidas constantemente, quer no âmbito militar quer para
satisfação de pedidos de divzrsos órgãos e entidades civis.
Oficial extremamente correcto, muito leal e revelando apreciável coragem moral, tornou-se digno, pelas qualidades demonstradas e pela acção desenvolvida, de ocupar cargos de
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maior responsabilidade e de que os serviços por si prestados
ao Exército no Comando da Escola Prática de Administração
Militar sejam considerados relevantes e de muito elevado mérito.
Ministério da Defesa Nacional, 29 de Novembro de 1990.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército louvar o coronel de
cavalaria (50128011) António Vital Fernandes Faia, pela forma
competente, responsável e eficiente como durante cerca de 2 anos
comandou o Regimento de Cavalaria de Santa Margarida. Tendo
o Regimento a elevada responsabilidade de formação das subunidades de carros de combate e de reconhecimento da 18 Brigada Mista Independente, com os correspondentes encargos
gerais para o conjunto da unidade, o coronel Faia soube desenvolver uma equilibrada acção de comando em todas as
áreas de actividades, desde o aprontamento de forças e instmção até às áreas logística e administrativa. É de salientar,
nomeadamente, os resultados obtidos na exemplar apresentação geral da unidade e na conservação e melhoramentos introduzidos nas extensas instalações do Regimento, aspectos estes
sempre bem patentes nas inúmeras visitas que esta unidade
tem sido chamada a receber.
O coronel Faia é um oficial de sólida formação moral, que a
par dos aspectos já referidos soube manter um elevado espírito de disciplina e cultivar as tradições do Regimento e da
Arma de Cavalaria, tornando-se merecedor que os seus serviços sejam reconhecidos como de elevado mérito, relevantes
e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 21 de Dezembro de 1990.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firrnino Miguel, general.
Louvo o coronel de artilharia (51372511) Luís Albino Castel-Branco
Alves da Silva, pela forma altamente eficiente e dedicada como
vem desempenhando desde há czrca de 3 anos as funções de
adjunto do General Ajudante-General, onde centrou a sua
actividade em duas áres prioritárias: concretização de um trabalho rzspeitante ao Sistema de Informação da Administração
de Pessoal do Exército (SIAPE) e participação nos trabalhos
de elaboração do projecto de Lei do Regime da Mobilização
e da Requisição.

322

ORDEM DO EXERCITO N." 5

2." Série

No primeiro trabalho, de importância fundamental para o futuro
da Administracão do Pessoal do Exército. o coronel Alves
da Silva rzvelou uma excepcional competência técnica, dedicação e perseverança.
Enfrentando várias e diversificadas dificuldades por carência
de pessoal qualificado e por inexistência de um modelo de
apoio, o coronel Alves da Silva, através da elevada capacidade intelectual, entusiasmo, dinamismo, esforço pessoal e elevada aptidão técnico-profissional, aliada a inequívocas qualidades pessoais, soube vencer as referidas dificuldades e desenvolver um trabalho altamente prestigiante para o Exército.
No referente ao trabalho de elaboração de legislação sobre
Mobilização e Requisição, o coronel Alves da Silva, apesar
de não ter acompanhado o início e desenvolmento subszquente
do trabalho, rapidamente se inteirou do mesmo e deu cumprimento às directivas superiores que rzcebeu sobre o assunto
com plena eficiência, mercê do seu espírito de missão e capacidade de organização, e domínio das técnicas de trabalho de
estado-maior.
Oficial muito corrzcto e leal, com grande poder de comunicação e elevada capacidade intelectual, aliada a uma grande
facilidade de exposição oral e escrita, o coronel Alves da Silva,
que vai em breve terminar as funções que vem desempenhando
por ir frequentar o Curso Superior de Comando e Direcção
no Instituto de Altos Estudos Militares, é inteiramente mereczdor de ver as suas qualidades profissionais e morais realçadas neste público louvor e que os seus serviços prestados
ao Departamento de Pessoal do Exército sejam considerados
de muito elevado mérito.

-

Ministério da Defzsa Nacional, 28 de Dezembro de 1990. 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Louvo o tenente-coronel do serviço geral do Exército (51281011)
Elias Garcia da Saúde Raio, pela forma muito eficiente e competente como tem dzsempenhado, desde há cerca de 5 anos, o
cargo de chefe do Serviço Geral do Exército.
No desempenho deste cargo o tenente-coronel Raio riwelou
uma grande dedicação pelo serviço, alto sentido das responsabilidades, elevada competência profissional e espírito de bem
servir, estando sempre muito atento em relação às diversas
situações do pessoal do seu serviço, apresentando com oportunidadz estudos e propostas tendentes a resolver alguns pro-
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blemas, tendo sempre presente a dignificação e a melhoria da
situação do pessoal do serviço que vem chefiando.
Aproximando-se a data de passagem à situação dz reserva,
por limite de idade, ao fim de uma carreira de cerca de 43 anos,
é de destacar a vasta e diversificada experiência profissional
do tenente-coronel Raio nas áreas do seu serviço, as suas qualidades de camaradagem e lealdade, o sentido humano como
encarou os problemas de pessoal, fácil relacionamento e os
seus elevados dotes de carácter, qualidades aliás bem comprovadas nos louvores atribuídos, sendo de destacar os correspondentes à sua permanência de cerca de 7 anos no Instituto
de Altos Estudos Militares, onde desempenhou funções docentes e de apoio ao ensino nas áreas do Gabinete de Estudos,
da Divisão de Pessoal e Relações Públicas z da biblioteca
daquele Instituto.
Oficial muito sensato e ponderado, desempenhou sempre as
suas funções num ambienti: de permanente disponibilidade e
extrema correcção, sendo inteiramente merecedor de os serviços que prestou ao Exército serem por essa forma realçados
e considerados de muito elevado mérito.
Ministério da Defesa Nacional, 28 de Dezembro de 1990.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mrírio Firmiizo Miguel, general.
Louvo o coronel de infantaria, na situação de rzserva, (51391111)
Sérgio Manuel Carvalhais Ribeiro dos Santos, porque, durante
o período de mais de dez anos em que comandou a Casa de
Reclusão da Região Militar do Norte, confirmou plenamente
as excelentes qualidades militares que ao longo da sua já extensa carreira tem patenteado e Ihz têm sido justamente reconhecidas.
Oficial dotado de grande dinamismo, desembaraço e forte espírito de missão, sempre colocou o szu maior empenho na resolução dos problemas muito específicos e de grande sensibilidade que caracterizam o estabelecimento militar prisional à
sua responsabilidadz, sendo de destacar a sua actuação no
acompanhamento constante dos reclusos, visando a sua recuperação e a solução das suas questões pessoais, com o que
realizou, neste campo, acção humanitária altamente meritória
quz o dignificou e prestigiou a Instituição Militar.
Sempre muito bem integrado no espírito das ordens e direciivas recebidas das entidades superiores, prestou muitas vezes
contributos aprzciáveis, através de propostas e sugestões opor-
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tunas e judiciosas, apontadas à melhoria da realização das
tarefas cometidas à Casa de Reclusão, aos seus reclusos e ao
demais pessoal ali colocado, tudo com a finalidade de dignificar as pessoas e aperfziçoar o serviço, revelando, neste particular, forte determinação e arreigado sentido das responsabilidades e contribuindo, dessa forma, para facilitar a acção do
Comando da Região Militar do Norte em área tão dzlicada
e importante da sua actuação.
Também no aspecto das condições materiais do aquartelamento
foi muito relevante a sua permanente aplicação, pois quz é visível a melhoria operada, em especial no respeitante aos sectores
ligados ao moral e bem-estar dos reclusos, cujos alojamentos
se podem aliás considerar como modelares e têm sido objecto
de frequentes encómios por parte de personalidades, militares
2 civis, que têm visitado a Casa de Reclusão.
São ainda de destacar o assinalável espírito de sacrifício, o
alto sentido de disciplina e o elevado espírito de corpo que
sempre soube criar e manter, os quais são bem patentes no
salutar ambiente de trabalho de que desfrutam todos quantos
servem sob as suas ordens e na multiplicação de esforços a
que cada um gznerosamente se submete para acudir a todas as
tarefas que o funcionamento da Casa de Reclusão exige.
Oficial com larga experiência de comando, leal, disciplinado,
firme camarada e muito responsável, conseguiu o coronel Sérgio Carvalhais quz a Casa de Reclusão da Região Militar do
Norte transmitisse sempre, interna e externamente, uma imagem
de grande dignidade sobre a forma como ali são acolhidos e
tratados os seus reclusos, tmdo por isso a sua acção resultado
altamente valiosa e justamente merecedora de ser desta forma
publicamente enaltecida e de que os correspondentes serviços,
prestados à Casa de Reclusão da Região Militar do Norte, a
esta última e ao Exército, sejam considerados como relevantes
e muitíssimo meritórios.
Ministério da Defesa Nacional, 9 de Janeiro de 1991.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Louvo o capitão de infantaria, na situação de reserva, (44015152)
Anúplio Loysik Cardoso Sampaio, porque, durante os cinco
sinos em que prestou serviço na Direcção do Serviço de Justiça
e Disciplina, revelou excelentes qualidades de trabalho, competência e muita dedicação pelo serviço.
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Muito metódico, leal e prestimoso, estabeleceu e manteve, graças à sua esmerada educação e acentuado carácter, uma sã
convivência dentro da maior respzitabilidade, de que resultou
um bom ambiente de trabalho, impondo-se naturalmente à
consideração e estima de todos com quem serviu.
Tendo assumido por diversas vezes a chzfia da complexa e
absorvente Secção de Justiça e Disciplina, da Repartição de
Justiça e Disciplina, cumulativamente com a responsabilidade
de oficial de segurança do 2difici0, mais uma vez as suas excelentes qualidades profissionais se revelaram na forma sempre
modesta, mas muito eficaz, como se houve no desempenho
destas funções.
Oficial com 36 anos de serviço activo e cinco comissões no
Ultramar, logo no início da sua carreira como comandante
do Destacamento da Ilha de Moçambique viu a sua extrema
dedicação, desembaraço e sentido das responsabilidades premiados pelo General Comandante da Região em significativo
louvor que lhe concedeu.
Tendo comandado por três veizs em Angola e Moçambique
companhias em ambiente de campanha, sempre o capitão Sampaio foi objecto de expressivos louvores referentes à sua capacidade para o comando, consequznte da sua extrema dedicação pelo bem-estar das tropas que comandava, pelo bom
ambiente que criava e pela correcção e lealdade de procedimentos.
Igualm?.nte nas funções que desempenhou nas outras unidades
em que serviu, as suas qualidades se evidenciaram e foram
alvo de significativas citações por parte dos respectivos comandos.
Por tudo isto e ao deixar a efectividade dz serviço, bem merece o capitão Sampaio que os serviços por si prestados ao
Exército, tanto em tempo de paz como em campanha, sejam
considerados de muito mérito.
Ministério da Defesa Nacional, 9 de Janeiro de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Louvo o coronel do serviço de saúde, na situação de reserva,
(50746611) Olímpio Fernandes Flora, pela competência, zelo
e muita dedicação que sempre votou às diversas missões de
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que foi encarregado durante a sua carrzira militar de 41 anos
de que agora se desliga por imperativo da idade.
Oficial cuja carreira clínica foi sempre exclusivamente dedicada ao Exército, com passagens 2logiosamente assinaladas
pelo Ultramar-serviu
na India, em Macau e em Angolasempre evidenciou excepcionais dotes de disciplinador e de
capacidade organizativa, como é expRssamente evidenciado nas
referências feitas pela sua acção quando em comando de tropas
e na criação da CPIP na Direcção do Serviço de Saúde, a qual,
logo de início, deveu a sua eficiência à sua profunda expzriência e reconhecidas qualidades de trabalho.
Chamado para a direcção de um hospital civil, em altura de
grave crise hospitalar, e em acumulação com o s?rviço militar,
aí demonstrou mais uma vez as suas comprovadas capacidades,
inteligência e bom senso, com reconhecimento público a nível
governamental pela forma altamznte positiva como desempenhou tão difícil e ingrata missão.
Colocado desde há 17 anos na Direcção do Serviço de Justiça
e Disciplina para colaborar no estudo do grande número de
processos por desastre i: doença originados principalmente pela
guerra no Ultramar, sempre o seu conhecedor e profundo esclarecimento ajudou a uma melhor compreensão dos acontecimzntos, contribuindo assim para uma mais correcta decisão
sobre os factos em causa.
Entretanto, e evidenciando os seus vastos conhecimentos clínicos,
prestava generosamente assistência a quem no Serviço os solicitava, desenvolvendo, também neste aspecto e por tão largo
período de tempo, serviços altamente valiosos, merecendo por
isso o reconhecimento de todo o pessoal, que o tem i:m grande
estima e consideração.
Por todo este conjunto de qualidades, a que se deve juntar
uma sempre afável, alegre e muito humana maneira de ser,
devz considerar-se o coronel Olímpio Flora credor do reconhecimento e apreço de todos com quem serviu, sendo os seus
serviços considerados relevantes e de muito mérito.
Ministério da Defesa Nacional, 9 de Janeiro de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
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111-MUDANÇAS DE SITUAÇAO

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Passagem à situação de supranumerário
Capitão do serviço gzral do Exército,
vestre Martins, do Quartel-General
por ter deixado de prestar serviço
gráfico do Exército, devendo ser
dzsde 10 de Agosto de 1990.

adido, (51983411) João Silda Zona Militar dos Açores,
na Chefia do Serviço Cartoconsiderado nesta situação,

R o r portaria de 10 de Agosto de 1990.)

Passagem à situação de adido
Nos termos da alínea a) do artigo 187.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-AI90 de 24 de
Janeiro
Capitão de cavalaria, no quadro, (05901581) Miguel António de
Gouveia Fernandes, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa, por se encontrar de licença ilimitada, devendo ser considerado nzsta situação desde 1 de Setembro de 1990.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Nos termos do n.O 1 da alínea a) do artigo 187.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-AI90 de 24 de
Janeiro
Capitão do quadro técnico de secretariado, no quadro, (06204575)
Nuno Conceição Ferreira da Costa, da Direcção da Arma de
Infantaria, por ter sido colocado na Escola do Serviço de Saúde
MilitarIEstado-Maior-Generaldas Forças Armadas, devendo ser
considerado nzsta situação desde 11 de Junho de 1990.
(Por portaria de 11 de Junho de 1990.)
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Nos termos do n." 2 da alínea b) do artigo 187." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n." 34-A/90 de 24 de
Janeiro
Capitão de cavalaria, adido, (07669277) Luís Eduardo Marquês Saraiva, da Direcção da Arma de Cavalaria, por ter sido colocado
no Cinciberlant, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Junho de 1990.
(Por portaria de 1 de Junho de 1990.)

Nos termos do n." 5 da alínea b) do artigo 187." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei ne0 34-AI90 de 24 de
Janeiro
Tenente-coronel dz artilharia, no quadro, (04997464) José Luís Pinto
Ramalho, do Instituto de Altos Estudos Militares, por ter sido
colocado no Ministério da Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Julho de 1990.
(Por portaria de 9 de Julho de 1990.)

Tenznte-coronel do serviço de saúde, no quadro, (16234772) Francisco D'Assis da Encarnação Costa, da Academia Militar, por
ter sido colocado na Guarda Fiscal, devendo ser considerado
nesta situação desde 18 de Setembro de 1990.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1990.)

Capitão de engenharia, no quadro, (01998383) Mário António Alves
de Castro, do Regimento de Engenharia de Espinho, por ter sido
colocado no Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Outubro de
1990.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1990.)

Coronel de artilharia, no quadro, (50833911) José Paulo Abreu
Nogueira Pestana, da Direcção da Arma dz Artilharia, por ter
sido colocado na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta
situação desde 30 de Outubro de 1990.
(Por portaria de 30 de Outubro de 1990.)

Capitão do serviço de material, manutenção, adido, (50364111)
Rui Filipe Martins Rodrigues, da Dzlegação do Serviço de Ma-
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teria1 do Quartel-General da Região Militar do Sul, por ter
sido colocado na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta
situação desde 19 de Novembro de 1990.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1990.)

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (10143774) João
António Massa Monteiro, do Depósito Geral de Material de
Guerra, por ter sido colocado na Guarda Fiscal, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Dezembro dz 1990.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1990.)

Nos termos do n.O 6 da alínea b) do artigo 187.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nao 34-A/90 de 24 de
Janeiro
Capitão do quadro técnico de secretariado, no quadro, (00197169)
Cândido António Marques Pais Abrantes, da Direcção do Serviço
de Administração Militar, por passar a prestar serviço, em diligência, no Ministério da Dzfesa Nacional, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Abril de 1990.
(Por portaria de 20 de Abril de 1990.)

Passagem à situação de reserva
Coronel de infantaria (50575611) José Manuel Gonçalves, nos termos da alínea a) do artigo 168P do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situaçáo desde 11 de Janeiro de 1991, fica com
a remuneração mensal de 408 900$00, conta 36 anos de serviço militar.
Coronzl de infantaria (51394011) Nuno Alvaro Pires Afonso, nos
termos da alínea a) do artigo 168." do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei nao 34-A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1991, fica com
a remuneração mensal de 416 060$00, conta 36 anos de serviço militar.
Major do serviço geral do Exército (50010011) José António Caqueiro Bajanca, nos termos da alínea a) do artigo 168.O do
EMFAR, aprovado pelo Dzcreto-Lei n.O 34-A/90 de 24 de Ja-
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neiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro
de 1991, fica com a remuneração mensal de 285 490$00, conta
36 anos de serviço militar.
Capitão do szrviço geral do Exército (51699011) Pedro António
Jorge Fernandes, nos termos da alínea a) do artigo 168.O do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90 de 24 de
Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desdz 3 de Janeiro de 1991, fica com a remuneração mensal de 261 200$00,
conta 36 anos de serviço militar.
Capitão do serviço geral do Exército (52119511) António Ramos, nos
termos da alínea a) do artigo 168.O do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei n.O 34-A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Janeiro de 1991, fica com
a remuneração mensal de 261 200$00, conta 36 anos de serviço
militar.
Tenente-coronel chefe de banda de música (50481811) Fernando
José Sanches, nos termos da alínza a) do artigo 168.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro dz
1991, fica com a remuneração mensal de 303 681g00, conta
36anos de serviço militar.
(Por portaria de 8 de Fevereiro de 1991.)

Abate ao Exército
Tenente do serviço dz administração militar (04580780) António
de Jesus Me10 Loureiro, do Quartel-General da Região Militar do
Centro, nos termos da alínea c) do n.O 1 do artigo 184." do
Estatuto dos Militares das Forças Armadas, não sendo por tal
facto devida qualquzr indemnização, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Fevereiro de 1991.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1991.)

Passagem 21 situação de reforma
Por despacho de 15 de Janeiro de 1991, publicado no Diário da
República, 2." Série, n.O 23, de 28 de Jandiro de 1991:
Capitão do serviço geral do Exército (50339211) Abel Augusto Pestana, desde 28 de Dezembro de 1989, com a pensão de
186 700$00.
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Capitão do serviço geral do Exército (50140511) Artur Casacão
Carapinha, desde 7 de Dezembro de 1989, com a pensão de
186 700$00.
Coronel de infantaria (51260111) Fernando Neves Pedro, desde 25 de
Julho de 1990, com a pensão de 279 100$00.
Major do serviço geral do Exército (50244611) Inácio António da
Conceição Piedade, desde 8 de Dezembro de 1989, com a
pensão de 184 400$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50245411) João Gonçalves
Carinhas, desde 23 de Novembro de 1989, com a pensão de
168 400$00.
Teriente-coronel do serviço geral do Exército (50858111) João Rodrigues Vinagre, desde 30 de Maio de 1990, com a pensão de
235 400$00.
Capitão do serviço de material (50327011) Lopo Sobral Casanova,
desde 27 de Março de 1990, com a pensão de 168 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51208511) Luís dos Santos
Figueiredo, desde 15 de Outubro de 1990, com a pensão de
186 700$00.
Major do serviço geral do Exército (51441111) Norberto Correia
Castanheira, desde 20 de Junho de 1990, com a pensão de
189 400$00.
Brigadeiro (51415011) Nuno Maria Rebelo Vaz Pinto, desde 26 de
Junho de 1990, com a pensão dz 317 500$00.
Por despacho de 15 de Janeiro de 1991, publicado no Diário da
República, 2.a Série, n.O 23 de 28 de Janeiro de 1991, passaram
à situação de reforma desde 1 de Julho de 1990, com a pensão
que vai indicada, os seguintes oficiais:
Capitão do serviço de material (51311211) Amaro Ferreira Batista,
com a pensão de 168 300$00.
Coronel de cavalaria (51009711) Carlos Correia Sampaio de Vasconcelos Porto, com a pensão de 305 700$00.
Capitão do serviço de administração miiitar (51297311) Carlos TomBs
Calheiros Valença Leitão, com a pensão de 114 000$00.
Major do serviço de saúde militar (50044511) César Dias h g o
Serras, com a pensão de 153 300$00.
Tenente-coronel de infantaria (50072911) Joaquim João Gil JCidice,
com a pensão de 156 100$00.
Capitão de infantaria (50996511) José António Rodrigues de Carvalho, com a pensão de 79 600$00.
Coronel de infantaria (51100511) José João Matos Neves, com a
pensão de 252 300$00.
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Tenente-coronel de cavalaria (5 1411611) José Maria Barroso Branco
L6, com a pensão de 259 200$00.
Major de infantaria (51325511) Manuel Gonçalves Mesquita, com
a pensão de 149 900$00.
Tenente-coronel de infantaria (51113911) Manuel Herculano Chorão de Carvalho, com a pensão dz 147 300$00.
Tenente-coronel de artilharia (51308211) Manuel Simas da Silveira,
com a pensão de 175 000$00.
Major de infantaria (50062311) Mário de Carvalho Moutinho Machado, com a pensão de 202 100$00.
Capitão do serviço gzral do Exército (51257311) Ricardo José Maria
Rodrigues, com a pensão de 168 300$00.
Desligados do serviço
São desligados do serviço, para efeitos de reforma de acordo com
o artigo 15P do Decreto-Lei n . O 28 404 de 31 de Dezembro de
1937, a partir da data qud lhes vai indicada, até à confirmação
da Caixa Geral de Aposentações da passagem à situação de
reforma, nos termos da alínea c) do artigo 175.O do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90 de 24 de Janeiro, os seguintes oficiais:
Tenente-coronel do serviço de material (50778111) Rui Manuel Leal
Nunes Cavaco, desde 13 de Fevereiro de 1991.
Tenente-coronel do serviço de material (50327311) Jorge de Me10
Gomzs, desde 27 de Fevereiro de 1991.
Coronel do serviço de administração militar (51420611) Jaime Borrego Linhã de Oliveira Leite, desde 1 de Fevereiro de 1991.
Major do serviço geral do Exército (50339611) Orlando Martins
Grave, desde 6 de Fevereiro de 1991.
Major de artilharia (34290462) Guadalberto Magno Passos Marques,
desde 6 de Fevereiro de 1991.
Coronel de infantaria (51384411) Carlos Alberto Bragança Moutinho,
desde 27 de Fevereiro de 1991.
Coronel do serviço de administração militar (52157011) António
Augusto de Almeida Melo, desde 27 de Fevereiro de 1991.
Coronel de infantaria (51376211) Manuel de Sousa Correia Magalhães, desde 2 de Fevereiro de 1991.
Capitão do serviço de material (50330511) João Teotónio Nascimento Corujo, desde 2 de Fevereiro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (50365911) António Joaquim
Simões Alegrias, desde 13 de Fevereiro de 1991.
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Major do serviço geral do Exército (52162811) Manuel António
Branco Vintém, desde 14 de Fevereiro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (50891111) Joaquim da Fonseca
Lemos, desde 14 de Fevereiro dz 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (50417911) António Augusto
Coxo, desde 14 de Fevereiro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (50297611) Gualtzr Manuel
Teixeira de Almeida, desde 17 de Fevereiro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (52055011) Abílio Pereira Dias,
desdz 27 de Fevereiro de 1991.
Capitão do serviço de material (50357911) José Gonçalves de Matos,
desde 27 de Fevereiro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (50563011) Inicio José Marinho, desde 27 de Fzvereiro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (51758111) Fernando Artur
Baptista Parente, desde 13 de Fevereiro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (52734511) Vasco Ataide Rodrigues, desde 14 de Fevereiro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (52436211) Armando de Me10
Rodrigues, desde 14 de Fevereiro de 1991.
Capitão do serviço de material (50004311) Adelino Leitão da Silva,
desdz 13 de Fevereiro de 1991.

São desligados do serviço, para efeitos de reforma de acordo com
o artigo 15.O do Decreto-Lei n . O 28 404 de 31 de Dezembro de
1937, a partir da data quz Ihes vai indicada, até à confirmação
da Caixa Geral de Aposentaçóes da passagem à situação de
reforma, nos termos da alínea b ) do n . O 1 do artigo 11.0 do
Decreto-Lei n . O 34A/90 de 24 de Janeiro, os seguintes oficiais:
General (51247911) Nuno Viriato Tavares de Me10 Egídio, desdd
18 de Fevereiro de 1991.
Coronel de artilharia (50567511) José Luís de Azevedo Ferreira Machado, dzsde 2 de Fevereiro de 1991.
Coronel de infantaria (51175311) Vitorino de Azevedo Coutinho,
desde 16 de Fevereiro de 1991.
Tenente-coronel de infantaria (51218811) Luis Adão de Aguiar,
dzsde 17 de Fevereiro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (51132611) Joaquim Gonçalves
Diogo, desde 9 de Fevereiro de 1991.
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Oficiais de complemento
Passagem à situação de disponibilidade
Regimento de Infantaria n." 1
Alferes milicianos de infantaria (17174288) Miguel Angelo Coelho
Ferreira Leal, (13391785) Jorge Manuel dos Prazeres Pereira
Juncais, (12421486) João Carlos Martins Ramos Natividade e
(14944185) Rui Joaquim Almeida Mota, do Regimento de
Infantaria de Faro (Destacamento de Tavira).
('Por portaria de 10 de Novembro de 1989.)

Alfel'c?~miliciano de infantaria (06802685) Rui Manuel dos Santos,
do Depósito Geral de Material de Guerra.
Alferes miliciano de educação física (05924584) José Artur Corte
Real Galhardo Carvalhal, do Batalhão do Serviço Geral do
Exercito.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (13268188) Mário Luís
da Silva Gomes, do Regimento de Infantaria de Elvas.
p o r portaria de 10 de Novembro de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (15007289) Nuno Miguel
Guerreiro Correia, do Batalhão do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (10853887) Carlos Manuel dos Reis
Lopes Esteves, do Campo dz Tiro de Alcochete.
(Por portaria de 26 de Novembro de 1989.)

Alferes miliciano de educação física (02050089) Nuno Miguel Mira
Moura Cruz, do Regimento de Infantaria de Faro (Destacamento de Tavira).
Alferes miliciano de infantaria (16266689) Paulo Jorge Cardoso
Antunes, do Regimento de Infantaria de Faro (Destacamento
de Tavira).
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)
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Alferes miliciano dz infantaria (15170986)Duarte Manuel Diz Lopes,
do Quartel-General da Região Militar do Centro
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria contratado (12629886) José Carlos
Ribeiro de Carvalho, da Escola Prática do Serviço de Material.
(Por portaria de 21 de Junho de 1990.)

Tenente miliciano de infantaria contratado (15918485) Paulo José
Ribeiro Nunes, da Escola Prática do Serviço de Material.
(Por portaria de 4 de Julho de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano graduado de infantaria (05157487) Pedro Manuel Quintas Aguiar, do Centro Financeiro do Exército,
(Por portaria de 3 de Agosto de 1990.)

Tenente miiiciano de infantaria contratado (15080785)Vasco Eduardo
Ales Blanc Lupi, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1990.)

Alferes miliciano de educação física contratado (06883888) Rui Car10s Simões Ferreira da Cunha, do Batalhão do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (11803084) José Manuel
Fragoso dos Santos, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 7 de Setembro de 1990.)

Alferes miliciano dz infantaria contratado (02658187) José António
Salgado Serafim, da Casa de Reclusão da Região Miiitar do Sul.
Alferes miliciano de infantaria contratado (05019186) Luís Manuel
Fernandes Clemente, do Colégio Militar.
Alferzs miliciano de infantaria contratado (00458788) Paulo Jorge
Rosa Gomes, do Batalhão de Informação e Reconhecimento
das Transmissões.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1990.)
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Alferes miliciano de infantaria contratado (08944786) Victor Manuel
Vicente da Silva, da Direcção do Serviço dz Informática do
Exército.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (16624288) Vítor Manuel Pereira Carmona, (10063786) Vítor Manuel Manaia Rocha,
(16185289) Nuno Miguel Silva de Matos, (04895988) Luís Jorgc
Martinez Ferreira, (12164588) Jorgi: Manuel Martins Guerreiro,
(12771288) João Manuel Ramalho Firmino Nortadas, (13472387)
Henrique Manuel de Avellar George D'Aboim Inglês, (06960489)
Carlos Alberto Castanheira do Vale e (16346588) António José
Lavrador AIves, do Rzgimento de Infantaria n.O 1.
Aspirante a oficial miliciano de educação física (09535288) António
Miguel Gonçalves Pereira, do Regimento de Infantaria n.O 1.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (13494586) José Manuel
Moser Cardoso Salgado, do Estado-Maior do Exército.
Aspirante a oficial miliciano do szrviço de administração militar
(14429285) João Frederico Rydin, do Estado-Maior do Exército.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (07884184) Luís Mário
Costa Reis Gonçalves, do Regimento de Infantaria de Faro
(Destacamento de Tavira).
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (16741086) João Carlos
Cansado Machado Costa, do Batalhão do Serviço Geral do
Exército.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (15233986) Rui Pedro Bernardes da Costa Moreira, do Centro Financeiro do Exército.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (13378986) JoZo Paulo
Rafael Barreiro, do Centro Financeiro do Exército.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (15790685) José Alberto
Felisbzrto Pão Mole, do Centro Financeiro do Exército.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)
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Centro de Instruçáo de Operações Especiais
Tenente miliciano de infantaria contratado (12657485) José Fernando Teixeira da Mota, do Centro de Instrugão de Operaçóes
Especiais.
(Por portaria de 11 de Março de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (19839588) Manuel Avelino Diogo Mariano, do Czntro de Instnição de Operações
Especiais.
(Por portaria de 9 de Abril de 1990.)

Tenente miliciano de infantaria contratado (09113285) João Fernando Martins Vieira, do Centro de Instrução de Operações
Especiais.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1990.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Alferes miliciano de infantaria contratado (01665486) António Carvalho da Conceição, do Regimento dz Infantaria de Abrantes.
p o r portaria de 9 de Abril de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (01266087) Manuel Carlos Vidal
Alves, da Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroismo
Alferes milicianos de infantaria (03174387) Armando de Jesus Carvalho Araújo e (06548584) José Henrique Dias de Paula, do
Rzgimento de Infantaria de Angra do Heroísmo.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1989.)

Alferes miliciano de transmissões contratado (14143787) Fernando
José Rosa Sousa, do Regimento de Infantaria de Angra do
Heroísmo.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (17655489) Pedro
Manuel Pereira Duarte, (11831689) Manuel João Teixeira Frei-
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tas Santos, (02968787) José Manuel de Almeida Caçador,
(02638585) José João Abrantes Coutinho, (09760989) João José
de Azevedo Cravo da Fonseca, (03700986) Hélio Manuel Vilas,
(11105485) Fernando Manuel Freitas Soares, (11338787) Carlos
José Pzreira das Neves e (11763386) Arménio António Rocha
Reis, do Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo.
(For portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Alferes miliciano de infantaria contratado (06433986) Carlos José
Rodrigues Mendes Pinheiro, do Regimento de Infantaria de
Chaves.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1990.)

Aspirantzs a oficiais rnilicianos de infantaria (04370789) Victor Manuel Lopes da Costa, (00564489) Mário José Soares da Silva,
(19500989) Marcelo Joaquim Moreira Ferreira Calçada,
(09771489) Manuel Mendes de Oliveira, (08000488) José Pedro
Pereira de Oliveira Martins, (12501486) José Orlando Ribeiro
Lopes, (14009784) José Maria dz Oliveira Pereira, (10618085)
José Fernando Carena Leitão e (12020189) Carlos Manuel
Ladeiras da Silva, do Regimento de Infantaria de Chaves.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (19111981) Manuel Mendes de Sousa Adaixo, do Regimento de Infantaria de Elvas.
(Por portaria de 19 de Janeiro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Faro
Alferes miliciano de infantaria (04125288) Paulo Alexandre Marreiros Santos Nunes, do Regimento de Infantaria de Faro (Destacamento dz Tavira).
(Por portaria de 10 de Novembro de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (01029085) Adérito Fernandes Luís, do Regimento de Infantaria de Faro (Destacamento de Tavira).
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Aspirantes a oficiais miiicianos de infantaria (16478089) Paulo José
Loureiro Marmelo, (12387388) António Constantino Aldir Faria,
(15339590) António Fernando Alves Vilela e (15490589) Manuel José Santos Silva, do Regimento de Infantaria de Faro.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (15586988) Marco Paulo
Rodrigues dos Santos Oliveira, do Regimento de Infantaria de
Faro (Destacamento de Tavira).
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Alferes miiiciano de infantaria contratado (15257586) Paulo Jorge
da Conceição Duarte, do Quartel-General da Zona Militar da
Madeira.
(Por portaria de 14 de Fevereiro de 1990.)

Tenente graduado capelão (11116578) José Fiel de Sousa, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Alferes miiiciano de infantaria contratado (12214589) Alberto da
Costa Peixoto, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada.
(Por portaria de 1 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (09743685) Alberto João Lino da Silva, da Escola Militar de Electromecânica.
P o r portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria do Porto
Alferes miliciano de infantaria (05635987) Victor Manuel Vieira
da Costa, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (03796683) Nuno Manuel Cerejeira
Matos Namora, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1990.)
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Alfzres miliciano de infantaria (16405787) José Manuel Martins
Ribeiro, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria contratado (03796683) Nuno Manuel
Cerejeira Matos Namora, do Quartel-General da Região Militar
do Norte.
(Por portaria de 31 de Setembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano dz infantaria (02053484) José Alberto
Lopes Gomes, do Centro de Instrução de Condução Auto nP 1.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (02836887) Pedro Miguel
Figueiredo Silva, do Regimento de Infantaria de Faro (Destacamento de Tavira).
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirantz a oficial miliciano de infantaria (09042587) Alvaro Manuel
Pimenta Vaquer de Pinto, da Academia Militar.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Alferes miliciano de infantaria (05979489) Paulo Miguel Santos
Susano, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (10609584) Rui Fernando
Morgado Teixzira Bastos, do Regimento de Infantaria de Vila
Real.
(Por portaria de 21 de Maio de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria contratado (16688386) Jorge Manuel
da Silva, do Regimento de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1990.)

Tenente miliciano dz infantaria contratado (16509185) Vitor Manuel
Rodrigues Mesquita, do Regimento de Infantaria de Vila Real.
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Alferes miliciano de infantaria contratado (07121186) Joaquim Manuel ck Oliveira, do Regimento de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (14457586) Cândido
José Ferreira Moura, do Regimento de Infantaria de Faro
(Destacamento de Tavira).
(Por portaria de 27 de Outubro de 1930.)

BatalliFio de Infantaria de Aveiro
Aspirante a oficial miliciano de educação física (18028483) Carlos
Manuel Andrade Pinto, do Instituto Superior Militar.
(Por portaria de 20 de Novembro de 1990.)

Regimento de Artilharia de Costa
Tenente miliciano de artilharia (17557285) Hélder Fernando da
Costa Reis, da Escola Militar de Electromecânica.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos de artilharia (18354285) Paulo Clemente Deme de Brito e (11893985) Paulo António Mendes
Batista, do Batalhão do Serviço Geral do Exército.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (09384189) Américo José
Martins Amaro, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (10642089) Rui Manuel
de Almeida Gil, do Campo de Tiro de Alcochete.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)
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Aspirantes a oficiais milicianos de artilharia (05435289) José Miguel Ferreira de Almeida Saraiva e (08100488) Jorge Manuel
Gracioso Correia Colaço, do Cainpo de Tiro de Alcochete.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (09533687) António Manuel Ricardo Pratas, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (13260480) Pedro Manuel
do Vale Oliveira e Silva, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (08740183) José Alberto
Bernardo de Magalhães, do Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas.
[Por portaria de 7 de Setembro de 1990.)

Tenente miliciano de artilharia contratado (02654185) António Manuel Castanheira Ferreira, do Centro de Instruçáo de Artilharia
Antiaérea de Cascais.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Tenente miliciano de artilharia contratado (18514881) Rafael Afonso
Matos Barradas, do Batalhão do Serviço Geral do Exército.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de artliharia (09570982) Miguel Avelino Cardona Petrucci Gutteres da Fonseca, do Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1989.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (12304389) Rui Manuel
Anacleto Magalhães, do Regimento de Artilharia da Serra do
Pilar.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos de artilharia (03899589) Jogo Paulo
Maia Frade, (08133785) João Nuno Bruto Costa Barbosa,
(02524289) João Carlos Mateus de Matos, (14783989) Jesuíno
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Paulo Branco, (13111890) Fernando Jorge Martins Domingues
e (08709388) Alexandre Manuel Silva Teodósio de Jesus, do
Regimento de Artilharia da Serra do Pilar.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Regimento de Artilharia Antiaérea n.O 1
Aspirantes a oficiais milicianos de artilharia (08373286) Tiago Falçáo Líbano Monteiro e (11017588) Pedro Miguel Alves de
Carvalho Nunes, do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 1
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (08135288) Francisco
Cipriano da Silva Coelho, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Alferes miliciano de cavalaria (04080688) Artur Manuel Gonçalves
Magalhães Teixeira, do Quartel-General da Região Militar do
Centro.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos de cavalaria (13416389) José Montenegro Carvalho da Silva e (03868489) Armando Manuel Moreirri Sampaio de Oliveira, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (00640485) Manuel José
Costa de Carvalho e Sousa, do Quartel-General da Zona Militar
da Madeira.
(Por portaria de 20 de Setembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (05938088) Mário Manuel
Taveira Cardoso Sequeira, do Quartel-General da Região
Militar do Norte.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

344

ORDEM DO EXERCITO

N." 5

2." S6rie

Regimento de Cavalaria de Estreinoz
Alferes miliciano de cavalaria contratado (10718088) Paulo Maria
Godinho de Paiva Ventura Trindade, do Regimento de cavalaria de Estremoz.
(Por portaria de 7 de Março de 1990.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Aspirantes a oficiais milicianos de cavalaria (13967487) José António
Ramos Leitão Toscano e (10502889) Alfredo José Rebelo Nascimento, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (06510890) Nuno Miguel
Costa Oliveira, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (02062386) José Carlos
Correia Martins, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
p o r portaria de 8 de Novembro de 1989.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Aspirantes o oficiais milicianos de cavalaria (05112489) Rui Filipe
Paulo Barrué, (09122586) Carlos Alberto Mendes Vinagre e
(14840489) Amândio Ferreira Simões, da Escola Prática de
Cavalaria.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Alferes miliciano de cavalaria (16144588) Victor Sérgio Ribeiro
Ferreira Calçada, do Esquadrão de Lanceiros do Quartel-General da Zona Militar dos Açores.
(Por portaria de 24 de Maio de 1990.)

Alferes miliciano de cavalaria contratado (002202287) Mário João
Oliveira Machado, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (15258886) Rui Luis Leitão de Carvalho, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 17 de Novembro de 1988.)

Regimento de Engenharia n.O 1
Asiprante a oficial miliciano de engenharia (03976187) Jorge Manuel
Monteiro Tavares de Alrneida, da Direcção da Arma de Engenharia.
(Por portaria de 18 de Maio de 1990.)

Alferes miliciano de engenharia (01688984) Rui Fernando Figueiredo
Viola, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Alferes miliciano de engenharia (06684886) Paulo Francisco Alves
Guerra Rosa Serra, do Depósito Geral de Material de Engenharia.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (00553686) Nuno Manuel
de Morais Kol de Carvalho, da Direcção da Arma de Engenharia.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Alferes miliciano de engenharia geográfica, contratado, (16274882)
Rui Manuel Pereira Reis, do Serviço Cartográfico do Exército.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia geográfica (13897384)
José Eduardo Ribeiro Clemente Pinheiro Varão, do Serviço
Cartográfico do Exército.
Aspirantes a oficiais milicianos de engenharia (09215985) Tiago
de Almada Cardoso Proença de Oliveira, (00252684) José Rafael Filipe Gomes, (03078787) José Augusto Correia Lopes e
(01023686) Jorge Manuel Esperato Ganhão, do Serviço de Fortificações e Obras do Exército.
[Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos de engenharia (10124886) Paulo
Nuno Ferreira Silvestre e (16523684) Francisco Manuel Constante Pinto Correia, da Direcção do Serviço de Fortificações e
Obras do Exército.
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Aspirante a oficial miliciano de engenharia (16294181) Pedro Manuel Santos Caldeira, das Oficinas Gerais de Material de Engenharia.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Aspirante a oficial miliciano de engenliaria (07926085) Paulo Mendes
Pereira, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (12718084) Pedro Paulo
Ferreira da Silva da Costa Pereira, do Serviço Cartográfico
do Exército.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (06622984) António
Fernando Neto Nunes, da Direcção do Servico de Fortificações
e Obras do Exército.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (07064185) António
Abel Ribeiro Henriques, do Quartel-General da Região Militar
do Norte.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Regimento de Transmissões
Alferes miliciano do serviço de pessoal (03617988) Joaquim José
Belchior Mouraia, do Quartel-General da Região Militar do
Norte.
(Por portaria de 19 de Fevereiro de 1990.)

Alferes miliciano de transmissões (05609787) Luís Maria de Seabra
Pereira Burnay, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Alferes do serviço de informática (06886788) Nuno Alexandre Gusmão Fonseca e Silva.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)
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Aspirante a oficial miliciano de transmissões (05772684) Luís Filipe
Manso de Sousa Afonseca Teixeira, da Direcção da Arma de
Transmissões.
Aspirante a oficial miliciano programador (04373686) João Manuel
Dionísio Pessoa, da Escola Prática de Cavalaria.
Aspirante a oficial miliciano programador (14550286) Nuno Alexandre Lencastre Silos Medeiros, da Escola de Sargentos do
Exército.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de informática (02247685) Carlos Manuel Alexandre Machado, do Instituto de Altos Estudos Militares.
(Por portaria de 20 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de informática (0020185) João Carlos
Santos Viegas Ferreira Azinhais, da Direcção do Serviço de
Informática do Exército.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de transmissões (10710786) Dílio
Adalberto Rocha Ribeiro, da Direcção da Arma de Transmissões.
Aspirantes a oficiais milicianos de informática (19773684) Carlos
Manuel Santos Silva e (08485586) Manuel de Figueiredo Monteiro, do Serviço Cartográfico do Exército.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de transmissões (09877687) João Paulo
da Costa Oliveira, do Regimento de Infantaria de Faro (Destacamento de Tavira).
Aspirante a oficial miliciano de informática (13111279) Rogério dos
Santos Carapuça, do Regimento de Infantaria de Faro (Destacamento de Tavira).
(Por portaria de 18 de Outubro de 1989.)

Aspirantes a oficiais milicianos programadores (08971785) Hélder Filipe Chagas de Mendonça e (02636585) Carlos Alberto da Cruz
Vidigal, da Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)
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Aspirante a oficial miliciano de informática (19902087) Hermano
Fernando de Oliveira Correia, do Instituto de Altos Estudos
Militares.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1989.)

Batallião de Pnformação e Reconhecimento das Transmissócs
Aspirante a oficial miliciano de transmissões (05306089) Carlos
Alberto Nunes Panta, da Chefia do Serviço de Reconhecimento
de Transmissões.
(Por portarin de 18 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de transmissões (07243584) Manuel
António Guedes Pimenta, da Escola Prática de Transmissões.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos de transmissões (10758687) Paulo
Jorge Ranios Tomásio e (15513287) Eduardo Augusto Vicente
da Silva, da Chefia do Serviço de Reconhecimento de Transmissões.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes miliciano do serviço de saúde (08739084) Paulo Alexandre
Cavalo Santos Andrade, do Regimento de Infantaria de Faro
(Destacamento de Tavira).
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (01927282) Rui José
Alves Rodrigues Maio, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (14465081) Jorge
Manuel Pires Moleiro, do Regimento de Infantaria de Faro.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (18659483) João
Carlos de Sousa Pinto Ferreira, do Batalhão de Infantaria de
Aveiro.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (17114383) José
Carlos Abreu Campos, da Escola Prática do Serviço de Transportes.
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Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (15545084) Luís
Manuel de Mira Vieira e (11420185) António Carlos da Silva
Cardoso, do Laboratório Militar dos Produtos Químicos e Farmacêuticos.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (15172483) Rui
Paulo dos Reis Rocha Martins, do Regimento de Lanceiros de
Lisboa.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (06850984) Pedro
Manuel Seresa Goucha Jorge, do Depósito Geral de Material
Sanitário.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de saúde (16669581) José Manuel Fernandes Correia, do Regimento de Infantaria de Faro (Destacamento de Tavira).
(Por portaria de 8 de Novembro de 1989.)

Batalhão de Adininistração Militar
Tenente miliciano do serviço de administração militar contratado
(13524180) José Manuel Gonçalves Coutinho, do Depósito Geral
de Material de Fardamento e Calçado.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar (02028081)
Manuel José Nóvoas de Pinho Gonçalves, do Centro de Gestão
e Finanças da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1987.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar (17007387) Rui
Pedro Lacerda Lopes dos Santos Gonçalves, da Escola Prática
de Administração Militar.
Alferes milicianos do serviço de administração militar (15973288)
Pedro Miguel Oliveira Bragança e (09003088) José Alfredo
A m d a Martins de Carvalho, da Escola Prática de Administração Militar.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(02969584) Octávio Manuel Matias Correia, do Centro de Gestão
e Finanças da Região Militar do Norte.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de adininistraçáo militar
(02080683) Manuel Cavaco Guerreiro, da Escola Prática de
Administração Militar.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1989.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar (05689586)
Jorge Manuel Tavares Conde Rodrigues, do Centro de Gestão
e Finanças da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1989.)

Tenente miliciano do serviço de pessoal contratado (12647581) Alvaro
Ernesto Guedes da Costa, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 24 de Fevereiro de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar contratado
(06457583) Nélson Manuel Paula de Medeiros, da Direcção
de Transportes.
(Por portaria de 21 de Março de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(06431487) Luís Filipe da Rocha Ferreira, da Direcção da Arma
de Engenharia.
(Por portaria de 18 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (062248063)
Victor Eduardo Saraiva, do Serviço de Polícia Judiciária Militar (Delegação do Porto).
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de pessoal (17789187)
Paulo Jorge Ribeirinho Jardim e (01703084) António Dominques Pereira, da Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(01877287) José João Cláudio Maxieira, do Centro de Gestão e
Finanças da Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 1 de Junho de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (07004582) Toáo
Pedro Nogueira Fernandes Lomelino de Freitas, da Direcção
do Serviço de Justiça e Disciplina.
(Por portaria de 7 de Agosto de 1990.)
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Alferes miliciano do serviço de pessoal (16988985) Eduardo Nuno
Gomes da Silva Esteves Pinto, da Direcção do Serviço de
Informática do Exército.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de pessoal (031458) Jorge Manuel Moura
Chaves, do Batalhão do Serviço Geral do Exército.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (05901780) Fernando Augusto de Seresa Ferreira Pinto, do Estado-Maior do
Exército.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (09042587) Alvaro Manuel Pimenta Vaquer de Pinho, da Academia Militar.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (03259885) Fernando José Andrade Ferreira de Almeida, do Batalhão do Serviço Geral do Exército.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (01992087) Albertino António Rebelo Vaz, do Centro de Selecção de Coimbra
da Região Militar do Centro.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (14336185) António José da Silva Dias de Almeida, do Quartel-General da
Região Militar do Centro.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de pessoal (13477486)
António José Martins Pereira Narciso e (01599485) António
Joaquim Moreira, do Quartel-General da Região Militar do
Norte.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (18545885) Paulo
Jorge Rodrigues da Rosária, do Instituto Superior Militar.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal João Nuno Mendes Gil Lopes Figueiredo, da Direcção do Serviço de Finanças.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (19555486) Fortunato Miguel Caetano Alves, do Batalhão de Informação e
Reconhecimento das Transmissões.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (03116886) Paulo
Jorge de Oliveira Paiva de Araújo Costa, da Direcção do Serviço de Pessoal.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (04279484) Armando
Manuel Nobre D'Avó, do Serviço Cartográfico do Exército.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de administração militar
(00935385) Adeliio Duarte Dacosta Barroso, (12038686) Arménio Manuel Gonçalves Carreira Mendes, (18996088) Carlos Alberto Lopes Cruz, (11739589) Paulo Alexandre Guilherme Gomes e (09250185) José Luís Gonçalves Soares Fabião, da Escola
Prática de Administração Militar.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(19832185) João Paulo Ferreira da Costa, da Direcção do Serviço de Administração Militar.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de administração militar
(00943488) Mário Rui Costa Fernandes Correia e (02644686)
Américo João Pinto Carola, do Depósito Geral de Material de
Fardamento e Calçado.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de administraçáo militar
(11130186) José Miguel Garrido Chambel e (11660186) Pcdro
Miguel dos Santos Mendes, do Batalhão do Serviço Geral do
Exército.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(16231482) Manuel Miranda da Mota, da Direcção do Serviço
de Material.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(10408386) Luís Manuel de Oliveira Correia, da Direcção do
Serviço de Fortificaçóes e Obras do Exército.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(10193888) Gonçalo Bual Durão, da Manutenção Militar.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administraçáo militar
(00998288) Luís Celso Teixeira da Mota, do Centro de Instrução
de Condução Auto n.O 1.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(15399389) Hélder Manuel Neves Pedro, do Centro Financeiro
do Exército.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (06903680) Manuel Gonçalves Barbosa, do Quartel-General da Região Militar
do Norte.
(Por portaria de 30 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (00018386) Tingo
Gameiro Rodrigues Bastos, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pcssoal (04046585) Custódio Jorge Rodrigues Pereira, do Quartel-General da Zona
Militar da Madeira.
(Por portaria de 8 de Novembro dc 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(09400687) Luís Filipe Jorge Sogalho, da Escola Prática de
Administração Militar.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1989.)

Batalháo do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (08923479) Luís
Manuel de Jesus Sousa Correia, do Regimento de Infantaria de
Faro (Destacamento de Tavira).
(Por portaria de 18 de Outubro de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (04492087) Paulo
Jorge Vicente Martins da Costa, do Batalhão do Serviço de
Saúde.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano engenheiro químico (07581379) Filipe
José da Cunha Monteiro Gama Freire, do Depósito Geral de
Material de Transmissões.
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Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de material (10807986)
Adriano Alves Pinheiro, (05188284) António Manuel Ribeiro
Avelino, (13226786) Manuel Mota Ferreira e (13648585) José
Paulo de Oliveira Santos, da Escola Militar de Electromecânica.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Batalhão do Serviço de Saúde
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (13986054) João
Manuel Silva Martins e (05342883) Rui Miguel da Costa e
Silva, da Escola de Sargentos do Exército.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (06325183) Mário
Manuel Tavares Tapadinhas, do Campo de Tiro de Alcochetes.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (15920983) Leonel Augusto Machado da Silva Amaro, (18500577) António
Nuno Alvares Pereira da Costa, (13312383) António Celso Dias
Pais Pereira, (17993083) Carlos Alberto Gregório Rodrigues e
(17303583) Pedro Manuel Narra de Figueiredo, do Centro de
Selecção de Coimbra.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde António José
Bouhou Korrodi Ritto e 19079782) António Manuel da Silva
Gomes, da Escola de Sargentos do Exército.
'

Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (13449685) Paulo
Alexandre de Araújo Loureiro Amaral, (15178683) José Manuel de Almeida Dias Caldeira Miguéns, (15695883) José Carlos
Oliveira da Silva, (05382083) Eduardo Nélson Martins Bernardo
e (07833484) Abel João da Costa Jorge, do Hospital Militar
Principal.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (05307782) Agostinho José Sousa Lira e (18447083) Arnérico Rui Pinto Ferreira
Valente, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde Francisco José
Puga Lobo, (13577282) José Carlos Borges Aguiar Vilarinho
Machado e (15395083) José Manuel Bauquart Dias Leitão.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (16668781) Miguel
José da Silva Tavares, do Quartel-General da Zona Militar dos
Açores.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (13560882) António Manuel Moura Alves, do Regimento de Infantaria de
Vila Real.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (19195582) António Manuel Leitão Loureiro Pipa, do Regimento de Infantaria
de Viseu.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (12628982) Manuel Francisco Maximino Vieira e (12580684) João Carlos Gonzalez Léon Martins da Costa, da Direcção do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de transmissões (07458787) Leandro
Victor António Almeida Dias, do Quartel-General da Região
Militar do Norte.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (10302184) João
Fernandes de Abreu Pinto, do Batalhão do Serviço Geral do
Exército.
p o r portaria de 3 de Novembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (11041882) Luís
Miguel de Oliveira Carmona Bicho, do Quartel-General da
Zona Militar da Madeira.
('Por portaria de 8 de Novembro de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (11964780) Américo dos Santos Afonso, da Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (13203682) Jacinto Américo Silva Torres, da Escola Militar de Electromecânica.
(Por portaria de 29 de Dezembro de 1989.)
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Batalliáo do Servico de Transportes
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de transportes (07985788)
Pedro Quintaus Ferreira Braga da Cruz Abreu, (10896886)
Artur Miguel Marques da Rocha Gouveia, (07316087) Francisco Luis de Matos Jorge Lopes da Costa e (09905786) José
Francisco Gonçalves Arantes Oliveira, do Batalhão do Serviço
de Transportes.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes (04595185)
Vasco Emanuel Costa de Barros, do Centro de Instrução de
Condução Auto n.O 1.
(Por portaria de 6 de Setembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes (15612286)
Pedro Zanartu Gubert Morais Leitão, da Escola Prática do
Serviço de Transportes.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de transportes (11155786)
João Manuel Rodrigues Tomé da Cunha e (03916786) Jorge
Miguel Seabra de Mendes Pinto, do Centro de Instrução de
Condução Auto n.0 1.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Regimento de Comandos
Alferes miliciano de infantaria contratado (17651587) Norberto Jorge da Graça Mendes, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1990.)

Alferes rniliciano de infantaria (10560587) Silvério Edgar Ruas
Moreira, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos de comandos (15993892) Carlos Alberto Alrneida Marques, (14392989) Carlos Manuel Rodrigues
Dias, (14555988) Rui Jorge das Dores Carraço Pires Gomes,
(11986789) Paulo Jorge Duarte Garcia, (17851685) Nuno Filipe
Norton Pinto Teixeira, (04912665) Lourenço Manuel Vaz Tourais e (10732889) Dionisio Fernandes Pais.
(Por portaria de 17 de Novembro de 1990.)
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Baixa de serviço
Oficiais de complemento, na situação de reserva, por terem atingido o limite de idade, nos termos do 5 5." do artigo 61.O do
Decreto-Lei n.O 12 017, de 22 de Agosto de 1926:
Direcção do Serviço de Pessoal
Tenentes milicianos de infantaria Américo Esteves Nunes, Olímpio
Martins Silva, Emíiio César Garção Miranda Relvas, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 20 de
Julho, 29 de Setembro e 4 de Outubro de 1990.
Alferes milicianos de infantaria Wilson Santos Paulo, Aníbal Amaro
Antunes Silva, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 2 e 13 de Novembro de 1990.
Tenente miliciano de artilharia Carlos José Sanches Soares, devendo
ser considerado nesta situação desde 29 de Outubro de 1990.
Alferes milicianos de artliharia António Lourenço Santos Garrido,
António da Costa Ribeiro, Rui de Oliveira Meneses, Fernando
Jorge Serrão Faria Pereira Nunes, Artur Vasques de Carvalho,
Nuno Batista Ribeiro Castanheira Nunes, Pedro Spencer Carreira, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 5, 8, 9, 27, 29 de Outubro, 13 de Novembro e 4 de
Dezembro de 1990.
Tenente miliciano de engenharia António Cardoso Simões, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Outubro de 1990.
Alferes miliciano de engenharia (31046347) Duarte Nuno Leitão,
devendo ser considerado nesta situação desde 25 de Janeiro
de 1991.
Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Tenentes milicianos de infantaria Carlos Alberto Dias Ferreira de
M. Roque, Armando da Silva Gonçalves, Eugénio Eusébio Lopes
Guerreiro, Henrique Manuel Ruivo Reis Pinto, José Lopes da
Costa, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 26, 26 de Outubro, 15, 23 e 29 de Novembro de 1990.
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Alferes milicianos de infantaria António Nicolas Paiva Alexíadas,
José Celestino Ribeiro dos Ramos, José da Fonseca Franco
Pinto Castelo Branco, Pedro Mário Soares Martinez, António
Júlio de Sousa Lage, João Maltez Roque dos Santos, Jorge
Manuel Mourão Gamito, Mário Duarte Costa Silveira, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 19 de
Outubro, 11, 21, 23, 26 de Novembro, 11 e 31 de Dezembro
de 1990.
Tenentes milicianos de artilharia João Martins de Azevedo e Silva,
António Correia de Sampaio Castelo Branco, Rui Pinto Ricardo,
Artur J. E. Jardim Soares de Gouveia, Luiz Jaime de Freitas
e Costa, Manuel Mendes da Cunha Marques Saraiva, Duarte
N. Coelho Lemos, Domingos de Castro Gentil Soares Branco,
Domingos do Nascimento Romão, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 2 e 28 de Outubro, 4,
24 e 26 de Novembro, 2, 18, 20 e 25 de Dezembro de 1990.
Alferes milicianos de artilharia José Augusto Neves Cardoso Pires,
Nuno Manuel Bensabat de Sousa Barros, Hélder Correia de
Oliveira Furtado, José de Veiga Teixeira Lopes, Fernando
David de Moura, António Borda10 Pereira, Filipe Lobo de Mesquita, Luis Jorge Martins da Silva Viana, Joaquim da Silva
Torres, Norberto Marques do Nascimento, Mário António Parreira Rosa, José A. Ribeiro Lopes, António Gonçalves dos Santos Junior, Rui Mário da Silva Galváo, Victor João da Silva
Moreira, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 2, 4, 8, 11, 11, 12, 14 e 19 de Outubro, 3, 22, 22,
24 e 27 de Novembro, 3 e 4 de Dezembro de 1990.
Tenente miliciano de cavalaria António Henriques Cabaça Batista,
devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Outubro de
1990.
Alferes milicianos de cavalaria Mário Adriano Bargute Mendes Lopes,
Fernando Manuel Pereira Monteiro V. e Silva, Ruy Jaime Correia de Melo, João Antunes Femandes, José António Rosa Martins Rodrigues, devendo ser considerados nesta situaçgo desde,
respectivamente, 16 de Novembro, 6, 11, 12 e 24 de Dezembro
de 1990.
Tenente milicianos de engenharia Manuel Afonso Lopes, Carlos
Alberto Felizardo Brazão, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 3 de Outubro e 5 de Novembro
de 1990.
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Alferes milicianos de engenharia Francisco Xavier Augusto da Conceição, José Nicolau Pires Correia, Manuel Luís Ferreira Pinto B.
F. Marques, José Pires Castanho, Alexandre F. da Cunha R.
Pereira, Francisco Ferreira de Campos, devendo ser considerados
nesta situação desde, respeitivamente, 9 e 22 de Outubro, 4 e
24 de Novembro, 9 e 10 de Dezembro de 1990.
Tenentes milicianos do serviço de saúde Mário Jorge Moniz Botelho,
Fernando Gabriel Pinto Coelho Afonso, João de Almeida Andrade, José Quental Calheiros Albuquerque Carvalho, Victor Manuel Gameiro Pais, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 5, 17 e 31 de Outubro, 6 de Novembro
e 29 de Dezembro de 1990.
Alferes milicianos do serviço de saúde José Luis da Câmara Vieira
de Castro, José Fernando Ascenso de Magalhães, Carlos Calderon Dias da Silva, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 2 e 9 de Novembro e 6 de Dezembro
de 1990.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar Paulo do
Rego Noronha e Silveira, Carlos Augusto de Sá Eiras, Ernesto
Júlio Cunha Sá Carvalho Vasconcelos, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 9 de Dezembro, 13 e 20 de
Novembro de 1990.
Alferes milicianos do serviço de administração militar Benjamim
José Gonçalves, Carlos Manuel Belém de Oliveira e Silveira,
Fernando Augusto Bastos Nandim de Carvalho, Miguel Artur
de Morais Macedo Barbosa, Carlos Madeira Sangreman Proença, José Ricardo Gonçalves de Almeida, José Manuel dos
Santos Carvalho, Joáo Vitórino Abrantes Monteiro, Manuel dos
Santos Passinhas, Joáo Rodrigues dos Santos, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 6 de Outubro,
11, 19, 23, 29 de Novembro, 2, 10, 10, 21 e 29 de Dezembro
de 1990.
Capitães milicianos do serviço de assistência religiosa Rui Me10 de
Azevedo de Lemos Correia Leal, Laurindo Ferreira Machado,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
22 de Outubro e 3 de Dezembro de 1990.
Tenente miliciano do serviço de assistência religiosa Francisco Mendes Pereira, devendo ser considerado nesta situação desde 24
de Novembro de 1990.
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Tenente miliciano da força aérea Fernando António Fadié Franco
e Santos, devendo ser considerado nesta situação desde 24 de
Dezembro de 1990.
Tenentes milicianos de infantaria Eduardo Tomé de Andrade, José
da Silva Salvador, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 6 e 20 de Janeiro de 1991.
Alferes rnilicianos de infantaria Luís António F. B. de Marques
Batoque, Luís Duarte Lima, Jorge Caniço Moreira, Herculano
Pedro Chorão de Carvalho, Gaspar José C. Loio de Campos
Calejo, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 3, 4, 5, 9 e 28 de Janeiro de 1991.
Tenente miliciano de artilharia Mário Leitão Pereira, devendo ser
considerado nesta situação desde 21 de Janeiro de 1991.
Alferes milicianos de artilharia Augusto Garcia de Carvalho, Adelino Martins, Luís Alberto Canais M. Ferreira da Silva, António Martins Sena da Silva, Jorge Manuel Frederico M. F. Albuquerque, Manuel André de Alrneida Fernandes, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 1, 3, 4, 24,
30 e 31 de Janeiro de 1991.
Capitão miliciano de cavalaria Alberto Arnaldo Crispim Gomes,
devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Janeiro
de 1991.
Tenentes milicianos de cavalaria Luís Me10 Oliveira, Francisco
Caetano Ferreira, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 27 e 29 de Janeiro de 1991.
Alferes milicianos de cavalaria Nuno Mateus Vítor da Mota, José
Manuel Almeida C. de S. de Oliveira, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 20 e 30 de Janeiro de
1991.

Tenente do serviço de saúde João da Silva Sousa, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Janeiro de 1991.
Alferes milicianos do serviço de saúde João Pedro São Paio de
Sousa Aluim, Carlos Fernando de Magalhães Pimentel, José
Manuel Canejo Garcia da Cunha Sá, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 8, 10 e 17 de Janeiro
de 1991.
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Tenentes milicianos do serviço de administração militar Manuel
Xavier Neves Tavares da Mota, Gastão Sérgio Santos Ferreira,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
17 e 23 de Janeiro de 1991.
Alferes miliciano do serviço de administração militar Rui Manuel
Cabra1 Teles Palhinha, devendo ser considerado nesta situação
desde 2 de Janeiro de 1991.
Quartel-General da Região Militar do Norte
Tenentes milicianos de infantaria Domingos José Mendonça Santos
Raimundo, José Fernandes, Domingos José Teixeira de Carvalho, Luiz Gonzaga Azevêdo Lopes, António Arnaldo Menezes
Conde Pereira Rôdo, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 9 de Agosto, 19, 22 de Outubro, 15
e 21 de Novembro de 1990.
Alferes milicianos de infantaria Justino Rocha Correia, José Oscar
Monteiro da Silva, António Henriques Carvalho Martins Almeida, Jaime Constantino dos Santos, João Luís Pereira Veiga,
António Secundino Sousa Vieira, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 8, 23 de Agosto, 26 de Setembro, 16 de Outubro, 2 e 23 de Novembro de 1990.
Tenentes milicianos de artilharia Avelino Teixeira Sousa Braga, Jorge Freitas Cunha Teixeira, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 26 e 26 de Setembro de 1990.
Alferes milicianos de artilharia Alberto Sequeira Queiroz, Rui Fernando Cunha Oliveira, Manuel Agostinho dos Santos, José Manuel Alves Fernandes, Manuel Sousa Rodrigues, Manuel Guerra
Cunha, André António Figueiredo Peixoto Braga, José Luís
Oliveira Alves, Gonçalo Arlindo Alves Silva Araújo, Hélio da
Gama Simões Dias, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 13, 20, 28 de Agosto, 22, 23, 26 de
Setembro, 5, 16, 19, e 23 de Novembro de 1990.
Tenente miliciano de engenharia José Nélson Moura Ferreira, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Novembro
de 1990.
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Alferes milicianos de cavalaria Duarte Nuno Pereira Castro Abreu
Sampaio, António Alexandre Pinto, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 13 de Agosto e 22 de
Novembro de 1990.
Tenente miliciano do serviço de administração militar António Morgada Pires, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de
Fevereiro de 1990.
Alferes miliciano de infantaria Pedso Paulo Barseto de Azevedo,
devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Janeiro de
1991.
Alferes milicianos do serviço de saúde Manuel Miranda Vieira dz
Castro, Alcino Augusto Lopes, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 9 e 13 de Novembro de 1990.

Quartel-General da Região Militar do Centro
Alferes milicianos de infantaria Elias da Silva Tavares Dias Cravo,
Valentim Lopes, Fernando Augusto de Pina Amara1 Mendes,
devendo ser considerados nesta situaçzo desde, respectivamente,
18 de Outubro, 8 de Novembro e 14 de Dezembro de 1990.
Tenentes milicianos de artilharia Fausto Gonçalves Pureza, J o d
Eduardo Abelairo Diniz, Eduardo Victor Roque Gameiro de
Faria Ferreira, Rui Azevedo Vaz, Armando Antunes de Almcida,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
25 de Outubro, 14, 25 de Novembro, 8 e 18 de Dezembro de
1990.
Alferes milicianos de artilharia Edorneu Graciano da Cruz Almeida,
António de Oliveira Mendes, Manuel António Silvestre Teixeira, Adelino Marques da Silva, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 25 de Outubro, 9 de
Novembro, 5 e 21 de Dezembro de 1990.
Alferes miliciano de engenharia Orlando Manuel Marques de Freitas,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Outubro
de 1990.
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Tenentes milicianos do serviço de saúde José Mendes Isidoro, José
Branco Neves, João Armando Soares Pereira de Aragão e Rio,
Franncisco José Rendeiro de Araújo e Sá, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 5, 6, 26, e 23
de Dezembro de 1990.
Alferes miliciano do serviço de saúde Manuel Agostinho, devendo
ser considerado nesta situação desde 23 de Dezembro de 1990.
Tenente miliciano de infantaria António Manuel Veiga Menezes
Cordeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de
Janeiro de 1991.
Alferes miliciano de infantaria João Luciano Paour Sebastião Monteiro, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de
Janeiro de 1991.
Tenentemiliciano de artilharia Saniuel de Jesus Ferreira de Carvalho,
devendo ser considerado nesta situação desde 10 de Janeiro de
1991.
Alferes milicianos de artilharia Arnaldo da Silva, Licínio Serafim
Araújo e Silva, Rui Lopes da Silva, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 16, 20 e 6 de Janeiro de
1991.
Alferes milicianos de engenharia Manuel Neves Ferro, Alberto Dionísio Branco Lopes, devendo ser considerados nesta situaçáo
desde, respectivamente, 4 e 12 de Janeiro de 1991.
Tenente miliciano do serviço de saúde Fernando Correia Pires, devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Janeiro de
1991.
Alferes miliciano do serviço de saúde Mário Orlando Beirão Vieira,
devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Janeiro
de 1991.
Quartel-General da Região Militar do Sul
Tenente miliciano de infantaria Rogério Jorge Castelo, devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Novembro de 1990.
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Alferes miliciano de artilharia Fernando Pinheiro da Cruz, devendo
ser considerado nesta situação desde 9 de Outubro de 1990.
Alferes miliciano de cavalaria Alexandre de Matos Fernandes Duarte
Silva, devendo ser considerado nesta situação desde 18 de Dezembro de 1990.
Alferes miliciano de engenharia Rui Freire de Andrade, devendo
ser considerado nesta situação desde 31 de Dezembro de 1990.
Tenente miliciano do serviço de administração militar José Martins
Rocha, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de
Outubro de 1990.
Alferes milicianos de infantaria Armindo Salvado Martinho, António
de Jesus Ventura, Francisco José Frias de Barros, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 27, 30 e 31
de Janeiro de 1991.
Alferes milicianos de artilharia João António Pacheco, Júlio do
Fundo Granjo, José Faustino Gomes Pepe, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 14, 18 e 27 de
Janeiro de 1991.
Quartel-General da Zona Militar dos Acores
Alferes miliciano de artilharia Francisco Alfredo dos Santos, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Janeiro de
1991.
Alferes miliciano de infantaria Frederico Alberto Monteiro da Silva,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Dezembro de
1990.
Alferes miliciano de artilharia Marcelo Simas Tomaz Bettencourt,
devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Novembro
de 1990.
Quartel-General da Zona Militar da Madeira
Alferes miliciano de infantaria Mário Raimundo Barbeito Cotrim.
devendo ser considerado nesta situação desde 23 de Janeiro
de 1991.
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Alferes miliciano de artilharia Luís António Gomes Ribeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Janeiro de 1991.
Alferes miliciano de artilharia Jorge Fernando Macedo e Sousa, devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Novembro
de 1990.
Alferes miliciano do serviço de administração militar Mário José
Gonçalves Marques, devendo ser considerado nesta situação desde 26 de Outubro de 1990.

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Escola Prática de Engenharia
Capitão de engenharia, no quadro, o tenente (04550878) Augusto
Delgado dos Santos, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Capitão de engenharia, no quadro, o tenente (04403078) Firme Alves
Gaspar, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
Capitão de engenharia, no quadro, o tenente (05826179) Manuel dos
Santos Dias, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990)

Regimento de Engenharia de Espinho
Capitão de engenharia, no quadro, o tenente (04403078) Carlos Ma,
nuel da Graça Bicha, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)
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1.0 Brigada Mista Independente

Companhia de Engenharia
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Capitão de engenharia, no quadro, o tenente (01906476) José Carlos
Costa da Silva Rosa, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 19903

Academia Militar
Graduados no posto de alferes capelães eventuais, nos termos da
alínea a) do nS0 1 do artigo 12.O do Decreto-Lei n.O 47 188166
de 8 de Setembro, os aspirantes graduados capelães eventuais
abaixo designados, na efectividade de serviço, devendo ser
considerados nesta situação, para todos os efeitos, desde a data
da presente portaria:
(07852281) Manuel Carlos de Jesus Gouveia.
(16499782) António Alrniro Mendes.
(13811983) Silvério Simóes Malta.
(00889284) Avelino Jorge Pereira Soares.
(14524584) Diogo Pereira Filipe.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1990.)

Graduados no posto de aspirante, capelães eventuais, nos termos
do artigo 9.O do Decreto-Lei n.O 47 188, de 8 de Setembro de
1966, os sacerdotes abaixo indicados, devendo ser considerados
nesta situação, para todos os efeitos, desde a data da presente
portaria:
(178 15276)
(19085677)
(04981379)
(05651279)
(11687279)
(00563980)
(00129381)
(07852281)
(08408981)
(00172382)

Joaquim Paulo Cipriano.
Abel Joaquim Martins Maia.
Luís Cláudio Ferreira dos Santos.
Rui Miguel da Costa Alvares Rosmaninho.
Agostinho da Costa Borges.
Feliz Vieira Pires.
Manuel Gomes Duarte Ferreira.
Manuel Carlos de Jesus Gouveia.
Francisco António Clemente Ruivo.
José Manuel Pereira Ribeiro Gomes.
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(10201582)
(07390482)
(08436682)
(11765982)
(13979182)
(14450982)
(16499782)
(17877082)
(19433782)
(02380083)
(03454683)
(08792083)
(11324683)
(13811983)
(00889284)
(04298484)
(13320984)
(14524584)
(04247884)
(17485684)
(18034284)
(18803484)
(16484085)
(10922386)
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Carlos Fernando Russo Santos.
António José da Cruz Costa Tavares.
Albino Marcelo Vaz.
João António Bettencourt das Neves.
Manuel Martins Simóes Melo.
Júlio Silva Neves dos Santos.
António Almiro Mendes.
José Maria de Freitas Cardoso.
Vasco Mário Pinheiro Alves.
Aníbal Manuel Vieira.
Adelino Filipe Guarda.
Fernando Clemente Varela.
Fernando Simões Pascoal.
Silvério Simóes Malta.
Avelino Jorge Pereira Soares.
João Manuel Pedro Nogueira.
António Samuel Teixeira da Silva.
Diogo Pereira Filipe.
Excelso Carlos dos Santos Ferreira.
Manuel António Guerreiro do Rosário.
Henrique Manuel Pinto Gouveia.
José de Oliveira Gonçalves.
Francisco Leonel Granjo Mina.
João Paulo Avila Brasil.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1990.)

Capelães eventuais
Desgraduados do posto de aspirante, desde 21 de Setembro de
1990, os capelães eventuais da Academia Militar abaixo indicados, por terem passagem à reserva territorial desde a mesma
data, ao abrigo da alínea d) do artigo 66: do Regulamento da
Lei do Serviço Militar (Decreto-Lei n.O 463/88), sendo colocados naquela situação nos respectivos distritos de recrutamento e mobilização recenseadores:
Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Abrantes
(08408981) Francisco António Clemente Ruivo.
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Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Angra do Heroísmo
(11765982) João António Bettencourt das Neves.
(10922386) João Paulo Aviía Brasil.

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Aveiro
(00129381) Manuel Gomes Duarte Ferreira.
(13979 182) Manuel Martins Simões Melo.

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Beja
(17485684) Manuel António Guerreiro do Rosário.

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Braga
(19085677) Abel Joaquim Martins da Maia.
(18803484) José de Oliveira Gonçalves.
(17877082) José Maria de Freitas Cardoso.

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Castelo Branco
(14450982) Júlio Silva Neves dos Santos.

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra
(00172382)
(07390482)
(1 1324683)
(18034284)

José Manuel Pereira Ribeiro Gomes.
António da Cruz Costa Tavares.
Fernando Simões Pascoal.
Henrique Manuel Pinto Gouveia.

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego
(08436682)
(19433782)
(04247884)
(16484085)

Albino Marcelo Vaz.
Vasco Mário Pinheiro Alves.
Excelso Carlos dos Santos Ferreira.
Francisco Leonel Granjo Mina.
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Distrito de Recrutamento e Mobiiização de Leiria

(08792083) Fernando Clemente Varela.
Distrito de Recrutamento e MobiIização de Lisboa

(04981379) Luís Clsiudio Ferreira dos Santos.
Distrito de Recrutamento e Mobiliiação de Santarém

(02380083) Anibal Manuel Vieira.
(04298484) João Manuel Pedro Nogueira.
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal

(05651279) Rui Miguel da Costa Alvares Rosnianiilho.
(10201582) Carlos Fernando Russo Santos.
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Vila Real

(11687279) Agostinho da Costa Borges.
(00563980) Feliz Vieira Pires.
Distrito de Recrutamento e Mobiiização de Viseu

(13320984) António Samuel Teixeira da Silva.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1990.)

V

-COLOCAÇOES, EXONERAÇÓES E TRANSFERÉNCIAS
Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Direcção do Serviço de Administração Militar

Capitão do quadro técnico de secretariado (00197169) Cândido António Marques Pais Abrantes, do Centro de Gestão Financeira
Geral.
(Por portaria de 20 de Abril de 1990.)

370

ORDEM DO EXERCITO N." 5

2." Série

Direcção do Serviço de Informática do Exército
Capitão de artilharia (12348981) António Silva Lopes, do Regimento
de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1990.)

Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Capitão do serviço de administração militar (07276678) João Manuel
de Castro Jorge Ramalhete, da Escola Prática de Administração Militar.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Oficiais de complemento
Estado-Maior do Exército
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (00951485) Cristóvão
José Pinto Correia Oliveira, do Regimento de Cavalaria de
Estremoz.
(Por portaria de 1 1 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (03164284) Victor
Rui Marques Abreu, do Quartel-General da Zona Militar da
Madeira.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (03640186) Carlos
Filipe Mendes Costa, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 18 de Outubro de 1990.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (01023686) George Manuel Esperto Ganhão, do Quartel-General da Região Militar do
Centro.
(Por portaria de 24 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (04215485) Tiago Almada
Cardoso Proença Oliveira, do Quartel-General da Zona Militar
da Madeira.
(Por portaria de 13 de Junho de 1990.)
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Aspirante a oficial miliciano de engenharia (00740674) Luís Filipe
Sousa Trocato David, do Quartel-General da Zona Militar dos
Açores.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (02837885) João António Alves Simões, da Delegação de Coimbra da Direcção do
Serviço de Fortificações e Obras do Exército.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1990.)

Direcção do Serviço de Finanças
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (16167383) Luís
Miguel Veiga Clara Arnaut Pombeiro, do Quartel-General da
Zona Militar dos Açores.
(Por portaria de 5 dc lunlio de 1989.)

Direcção do Serviço de Informática do Exército
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (09511487) Paulo Alexandre Freitas Branco Guedes da Silva, do Batalhão do Serviço
Geral do Exército.
(Por portaria de 30 de Out~ibrode 1990.)

Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Alferes miliciano do serviço de pessoal, contratado, (09131586) Paulo
Jorge Lourenço Rita, da Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 6 de Novembro de 1990.)

Alferes miliciano de cavalaria (03973784) Hurnberto Manuel Marques
Pires Andrade, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 24 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(14473888) Pedro Alexandre Ribeiro Santos, da Escola Prática
de Administração Militar.
(Por portaria de 22 de Maio dc 1989.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (11613679) Miguel
Carlos Taborda Amara1 Craveiro, da Escola Prática de Artilharia.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (04280382) Carlos
Eduardo Cabra1 Teiga, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 16 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (10552780) Octávio Manuel Carreira Silva, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 16 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (08308182) Miguel
Afonso Pontes Teixeira Mesquita Guimarães, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 17 de Maio de 1989.)

Quartel-General da legião Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (00127086) Luis Filipe
Brito Silveira Nobre Contreiras, do Quartel-General da Zona
Militar dos Açores.
(Por portaria de 27 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (00142985) Paulo Manuel
Lopes Sá Simões Cortêz, do Quartel-General da Zona Militar
da Madeira.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (14065581) Pedro
João Marques Cardoso Carvalho, da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (15395083) José
Manuel Banquart Dias Leitão, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
(Por portaria de 17 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (12567781) Paulo
Amado Pinheiro Viana Almeida, do Hospital Militar Regional
nP 4.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (18447083) Américo Rui Pinto Ferreira Valente, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa.
(Por portaria de 18 de Maio de 1990.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (05307782) Agostinho José Sousa Lira, do Quartel-General da Região Militar
do Sul.
(Por portaria de 21 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial rniliciano do serviço de saúde (13608983) Francisco 'José Puga Lobo, do Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas.
(Por portaria de 22 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (04498582) António Manuel Silva Lopes, do Agrupamento Base de Santa Margarida.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (02773383) Júlio
Augusto Abreu Ferreira Castro, do Regimento de Infantaria de
Abrantes.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (03171584) Paulo
Alexandre Ribeiro Oliveira, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida.
('Por portaria de 9 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (03989084) Paulo
Jorge Sanches Afonso Cunha Trigo, do Hospital Militar de
Doenças Infecto-Contagiosas.
('Por portaria de 15 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (09673081) António José Machado Faria Alrneida Praça, do Batalhão do Serviço
de Saitde.
('Por portaria de 22 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial rniliciano do serviço de saúde (19326684) Joaquim
Alfredo Abreu Sousa, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa.
(Por portaria de 30 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (00397885) José
Pedro Mendes Leite Machado, do Batalhão do Serviço Geral
do Exército.
(Por portaria de 21 de Maio de 1989.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (07348283) Carlos
Miguel Ramos Pereira, do Quartel-General da Região Militar
do Centro.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (07176586) José
Casimiro Morgado, do Quartel-General da Região Militar do
Centro.
(Por portaria de 20 de Junho de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (03175495) José
Manuel Aranda Oliveira, do Quartel-General da Regiãoã Militar
de Lisboa.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1990.)

Quartel-General da Região Militar do Centro
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde Carlos Manuel
Pereira Sousa Santiago Sottomayor, do Hospital Militar Regional n.O 3.
(Por portaria de 18 de Janeiro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (08661981) José
Elísio Gomes Andrade, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 10 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (09350381) Victor
Manuel Leonardo Rodrigues, do Regimento de Artilharia de
Leiria.
(Por portaria de 17 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (12037182) António Fausto Dias Gomes, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 15 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (13312383) António Celso Dias Pais Pereira, do Regimento de Infantaria de
Castelo Branco.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (17303583) Pedro
Manuel Narra Figueiredo, do Hospital Militar Regional n.O 3.
(Por portaria de 21 de Maio de 1990.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (18500577) António Nuno Ferreira Costa, do Agrupamento Base de Santa Margarida.
(Por portaria de 23 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (08001883) Júlio
Diniz Martins Rodrigues, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (06674085) António Carlos Carvalho, do Quartel-General da Região Militar do

Sul.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (06089083) Car10s Alberto Freitas Oliveira, do Quartel-General da Região Militar do Sul.
(Por portaria de 22 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (06550685) Paulo
Manuel Matos Soares, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 31 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (05632185) Car10s Alberto Vieira Santos, do Estado-Maior do Exército.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (07402786) Jorge
Humberto Rodrigues Mateus, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa.
(Por portaria de 20 de Julho de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (03205987) João
Manuel Canelas Amado, do Quartel-General da Região Militar
do Norte.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1990.)

Quartel-General da Região Militar do Sul
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (14337487) Nuno Jorge
Oliveira Antunes Barroso, do Regimento de Cavalaria de Estremoz.
(Por portaria de 10 de Abril de 1990.)
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Quartel-General da Zona Militar dos Açores
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (04900583) Fernando José Machado Melo, do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroismo
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (04507789) Mário Domingos Cabeleira Sousa, do Regimento de Infantaria de Chaves.
(Por portaria de 6 de Novembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (10053982) José
Lúcio Gomes Borges, da Escola Prãtica de Administração Militar.
(Por portaria de 15 de Maio de 1989.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (08256780) Jorge
Manuel Almeida Ferreira Marques Queirós, do Regimento de
Infantaria de Angra do Heroísmo.
(Por portaria de 24 de Maio de 1990.)

Regimento de Infantaria de Faro
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (14465081) Jorge
Manuel Pires Moleiro, do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 21 de Maio de 1990.)

Regimento de Infantaria do Porto
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (17516186) Rui Manuel
Silva Morais, da Escola Prática de Engenharia.
P o r portaria de 15 de Novembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (06331685) António
Manuel Ferreira Araújo, do Regimento de Artilharia de Leiria.
P o r portaria de 8 de Outubro de 1990.)
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Regimento de Infantaria de Vila Real
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (13560882) António Manuel Moura Alves, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 29 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (18213080) António Joaquim Pessanha Figueiredo Carvalho Melo, do Hospital
Militar de Doenças Infecto-Contagiosas.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria do Porto
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (05559383) Mário
Jorge Correia Guimarães, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 24 de Maio de 1990.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (15352381) Armando José
Morgado Teles, do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 16 de Julho de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (16688188) Mário
Alberto Pereira Oliveira, do Centro de Selecção do Porto.
(Por portaria de 18 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (07783383) José
António Simão Campo Roseta, do Agrupamento Base de Santa
Margarida.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1990.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (05353984) Abilio
Manuel Dias Gonçalves, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1990.)
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Regimento de Artiiharia da Serra do Pilar
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (01147685) João Vasco
Alves Reis, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 30 de Novembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (08371482) José
Augusto Mendes Ribeiro, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 24 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (08444082) José
Manuel Santos Raio, do Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1990.)

Escola Prática de Cavalaria
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (15292086) Car10s Alberto Ferreira Gonçalves, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 17 de Outubro de 1990.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (13644480) Guilherme Castro Gomes, do Centro de Selecção do Porto.
(Por portaria de 18 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (12960281) Artur
Fernando Freitas Barros, da Escola Prática de Administração
Militar.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (02981884) Francisco António Pinto Novais, do Agrupamento Base de Santa
Margarida.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1990.)

Escola Prática de Engenharia
Alferes miliciano de infantaria (02579589) António Paulo Felgueiras
Costa, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1990.)
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Regimento de Engenharia n.O 1
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (14900981) Fernando José Alves Manso, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1990.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Aspirante a oficial miliciano do sewiço de saúde (01853184) José
Miguel Sousa Campos, da Escola Militar de Electromecânica.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do sewiço de saúde (14244380) Valdemar Correia Gomes, do Agrupamento Base de Santa Margarida.
(Por portaria de 15 de Maio de 1989.)

Asiprante a oficial miliciano do serviço de saúde (18346681) Pedio
Manuel Oliveira Sousa Albergaria Rezende, da Escola Prática
de Infantaria.
(Por portaria de 17 de Maio de 1990.)

Batalhão do Serviço de Saúde
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (17975080) José
Fernando Cruz Silva, do Hospital Militar Regional n." 4.
(Por portaria de 8 de Junho de 1990.)

Regimento de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de transmissões (00781286) Manuel
Joaquim Grilo Guilhote, da Escola Militar de Electromecânica.
(Por portaria de 26 de Junho de 1989.)

Batalhão de Administração Militar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (09884382) João
Carlos Esteves Fernandes, do Quartel-General da Região Militar
do Norte.
(Por portaria de 21 de Maio de 1990.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (02190284) Dinis
Manuel Gomes Cunha, do Hospital Militar Regional nP 2.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(02616784) Carlos Manuel Marques Cipriano, do Agrupamento
Base de Santa Margarida.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Escola Prática do Serviço de Transportes
Aspirante a oficial rniliciano do serviço de saúde (17114383) José
Carlos Abreu Campos, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida.
(Por portaria de 21 de Maio de 1990.)

Escola Prática de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (07146384) Paulo
Alexandre Costa Ferreira Brandão Pereira, do Hospital Militar
Regional n.O 3.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1990.)

Batalhão do Serviço de Transportes
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes (07316087)
Francisco Luís Matos Jorge Lopes Costa, do Regimento de
Cavalaria de Estremoz.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes (17327586)
Rui Nuno Chorão Aguiar Vaz Tomé, da Escola Prática do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 14 de Maio de 1990.)

Batalhão do Serviço Geral do Exército
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (07129884) Carlos
Alberto Bento Seixas, do Quartel-General da Zona Militar da
Madeira.
(Por portaria de 26 de Junho de 1990.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (03259885) Fernando José Andrade Ferreira Almeida, do Quartel-General da
Zona Militar dos Açores.
(Por portaria de 2 de Julho de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (01957685) Fernando António Sousa Antunes, do Quartel-General da Região
Militar do Sul.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (03849787) Luís
Guilherme Pires Cardoso Seabra, do Quartel-General da Região
Militar do Sul.
p o r portaria de 10 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (14099984) Paulo Alexandre Chaves Luz, da Academia Militar.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1990.)

1.a Brigada Mista Independente

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (10103189) Augusto Martins Borges, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Batalhão de Infantaria Mecanizada
Alferes milicianos de infantaria (08202389) Fernando Manuel Serralheiro Machado Batista e (04490089) Victor Manuel Almeida
Nunes, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
('Por portaria de 16 de Outubro de 1990.)

Colégio Militar
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (05519091) Rui Miguel
Rodrigues Frazão, do Instituto Militar dos Pupilos do Exército.
(Por portaria de 7 de Maio de 1990.)
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Instituto Superior Militar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (01486085) José
Berrando Fernandes Silva Maia, Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1990.)

Escola de Sargentos do Exército
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (19079789) António Manuel Silva Gomes, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 17 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de informática (08971785)
Hélder Filipe Chagas Mendonça, da Direcção do Serviço de
Informática do Exército.
(Por portaria de 2 de Fevereiro de 1990.)

Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (17061683) Paulo
Manuel Pereira Serra Viana, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 21 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (06527583)Carlos
Manuel Pereira Morgado, do Regimento de Comandos.
p o r portaria de 10 de Outubro de 1990.)

Escola Militar de Electromecânica
Aspirante a oficial miliciano de transmissões (05174582) Miguel
Eduardo Steinbecked Santos, do Regimento de Transmissões.
(Por portaria de 14 de Junho de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (13181284) Duarte
Gil Cunha Gonçalves Marques, da Escola do Serviço de Saúde
Militar.
('F'or portaria de 10 de Outubro de 1990.)
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Centro de Instrução de Operações Especiais
Alferes miliciano de infantaria (03246589) Paulo Alexandre Ferreira
Calado, do Centro de Instruçáo de Operações Especiais.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1990.)

Hospital Militar Principal
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (09799783) Joáo
Me10 Goulão e (08078676) António José Élias Rodrigues, do
Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas.
(Por portaria de 15 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (05382083) Eduardo
Nélson Martins Bernardo, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 21 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (07833484) Abel
Joáo Costa Jorge, do Quartel-General da Zona Militar dos
Açores.
(Por portaria de 18 de Junlio de 1990.)

Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(13734585) João Paulo Torres Cunha Ferreira, do Laboratório Militar dos Produtos Químicos e Farmacêuticos.
(Por portaria de 1 de Junho de 1990.)

Hospital Militar Regional n." 1
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (16919180) José
Joaquim Costa, do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida.
(Por portaria de 15 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (06740381) Luís
Alberto Seixas Carvalho, do Hospital Militar Regional n.O 4.
(Por portaria de 16 de Maio de 1989.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (09694681) Joaquim Pedro Rodrigues Barbosa, do Regimento de Infantaria de
Chaves.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (10550079) Henrique José Luís Dias, do Quartel-General da Região Militar do
Norte.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (12604983) Armando Santos Pita, do Hospital Militar Regional nP 3.
(Por portaria de 22 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (16471685) Bruno
Paulo Morris Ferreira Pereira, do Hospital Militar Principal.
(Por portaria de 19 de Junho de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (05293982) António
Joaquim Mesquita Pinto, do Quartel-General da Região M i t a r
do Centro.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (06795184) Jorge
Manuel Magalhães Teixeira, do Hospital Militar Principal.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (06249083) Rui
Manuel Peixoto Costa, da Escola Prática de Administração
Militar.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde Luis Manuel Cantante Ferreira da Silva, do Agrupamento Base de Santa Margarida.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1990.)

Hospital Militar Regional n.O 2
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (12688882)Eduardo
Pereira Francisco, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 17 de Maio de 1989.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (17135583) Fernando José Gonçalves Piloto, do Regimento de Infantaria de
Abrantes.
(Por portaria de 13 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial rniliciano do serviço de saúde (14022682) Joaquim Almeida, do Agrupamento Base de Santa Margarida.
(Por portaria de 21 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (17483180) Henrique Manuel Toucedo Dias Ferrão, do Agrupamento Base de
Santa Margarida.
(Por portaria de 28 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (12580684) João
Carlos Gonzalez Leon Martins Costa, da Direcção do Serviço
de Saúde Militar.
(Por portaria de 18 de Junho de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (03373783) Nuno
Filipe Duarte Leite Geraldo, do Agrupamento Base de Santa
Margarida.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (04616583) Carlos
José Silva Marques, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (07180583) Jorge
Humberto Moura Pinto Tomaz, do Regimento de Engenharia n . O 1.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1990.)

Hospital Militar Regional nP 3
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (12604983) Armando Santos Pita, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 18 de Janeiro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (08116784) Nuno
Miguel Santos Pereira Mendonça Landeiro, da Escola Prática
de Artilharia.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)
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Hospital Militar Regional n.O 4
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (13330082) Miguel
Angelo Caldeira Bento, do Quartel-General da Região Militar
do Sul.
(Por portaria de 15 de Maio de 1989.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (00099687) José
Carlos Cardoso Nunes, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 27 de Novembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (01005885) José
Pedro Gomes Coelho Rodrigues Assunção, do Batalhão do
Serviço de Material.
(Por portaria de 26 de Novembro de 1990.)

Centro Financeiro do Exército
Aspirante a oficial miliciano do serviço de informática (13378986)
João Paulo Rafael Barreira, do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 14 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de informática (15233986)
Rui Pedro Bernardes Costa Moreira, do Agrupamento Base de
Santa Margarida.
(Por portaria de 21 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de informática (15790685)
José Alberto Felisberto Pão Mole, do Regimento de Infantaria
de Faro.
(Por portaria de 20 de Maio de 1990.)

Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (01464686) João
Carlos Ribeiro Cardoso Mendes, do Batalhão do Serviço de
Saúde.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1990.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (05773887) Boris
Luís Paul Sousa Ferreira, do Centro de Selecção de Setúbal.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1990.)

Casa de Reclusão da Região Militar de Lisboa
Alferes miliciano de cavalaria (12453788) António Augusto Almeida
Fonseca, do Regimento de Lanseiros de Lisboa.
(Por portaria de 30 de Outubro de 1990.)

Campo de Tiro de Alcochete
Alferes miliciano de artilharia, contratado, (11738988) Carlos Alberto
Sousa Fernandes, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1990.)

Oficiais de complemento na situação de contratados
Ministério da Defesa Ncional
Alferes miliciano de infantaria (11334787) Ricardo Jorge Feiteira
Ribeiro Arede, do Regimento de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1989.)

EstadeMaior do Exército
Alferes miliciano de infantaria (01433587) José Armando Silva Alves,
do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 20 de Junho de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (08805287) Carlos José Duarte Sá,
do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (15847482) Manuel António Silva
Pereira, da Inspecção-Geral do Exército.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1990.)
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Alferes miliciano de artilharia (03672087) José António Gonçalves
Mil-Homens, do Regimento de Artilharia de Costa.
(Por portaria de 11 de Junho de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (16352087) Miguel António Brito
Santos, da Direcção do Serviço de Informática do Exército.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1990.)

Direcção de Transportes
Alferes miliciano de infantaria (13731088) José Luís Vidalgo Nunes,
do Centro de Gestão Financeira da Logística.
(Por portaria de 18 de Maio de 1990.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Alferes miliciano de infantaria (11061887) Manuel António Lopes
Cabral, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1988.)

Direcção do Serviço de Administração Muitar
Aspirantes a oficiais rnilicianos de administração militar (02434987)
António Paulo Piedade Mateus e (06680087) José Manuel Adrião
Nogueira Loureiro, da Escola Prática de Administração Militar.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1988.)

Aspirante a oficial miliciano de administração militar (14997187)
Luís Alberto Lopes Gomes, da Direcção do Serviço de Intendência.
(Por portaria de 21 de Nwembro de 1988.)

Direcção do Serviço de Intendência
Alferes miliciano da administração militar (09834886) Adelino Luís
Correia Completo, do Regimento de Artilharia Antiaérea nP 1.
(Por portaria de 27 de Junho de 1990.)
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Direcção de Transportes
Alferes miliciano de infantaria (09135885) Rui Manuel Castro Velez,
do Campo de Tiro de Alcochete.
(Por portaria de 16 de Setembro de 1988.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (01076084) Jorge Daniel
Rodrigues Carvalho, da Direcção do Serviço de Fortificações e
Obras do Exército.
(Por portaria de 13 de Maio de 1989.)

Direcção do Serviço de Finanças
Alferes miliciano de administração militar (08844185) António Adelino Correia Gomes, do Centro Financeiro da Zona Militar da
Madeira.
(Por portaria de 16 de Março de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de administração militar (09528688)
Rui Manuel Guerreiro Penedo, da Escola Prática de Administração Militar.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Alferes miliciano de cavalaria (12444187) Jorge Miguel Berquó
Aguiar Duarte Figueira, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1990.)

Direcção do Serviço de Informática do Ex6rcito
Alferes miliciano de infantaria (08944786) Victor Manuel Vicente
Silva, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 7 de Setembro de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (19925885) Artur
Manuel Santos Marques, do Depósito Geral de Material de
Guerra.
P o r portaria de 19 de Maio de 1990.)
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Delegação do Porto do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (03900084) Pedro Manuel
Maia Oliveira Martins Cacado, da Delegação do Porto do Serviço de Fortificações e Obras do Exército.
(Por portaria de 8 de Novembro de 1989.)

Direcção da Arma de Infantaria
Alferes miliciano de infantaria (08516084) Jorge Manuel Pinheiro
Dias Freixo, do Regimento de Infantaria de Castelo Branco.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1988.)

Chefia do Serviço de Material de Instrução
Alferes miliciano de transmissões (11403586) Porfírio Pena Filipe,
do Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões.
(Por portaria de 11 de Abril de 1989.)

Alferes miliciano de transmissões (01479585) António Paulo Luís
Morge, do Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões.
(Por portaria de 26 de Abril de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (01220987) João Cipriano Almeida
Gomes, do Batalhão do Servico de Saúde.
(Por portaria de 1 de Junho de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (07804587) António Paulo Soares
Oliveira, do Regimento de Artilharia Antiaérea n." 1.
(Por portaria de 6 de Junho de 19893

Alferes miliciano de infantaria (07676788) Paulo Jacinto Amália
Guerreiro Pereira, do Regimento de Infantaria de Angra do
Heroísmo.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1989.)
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Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Alferes miliciano de infantaria (05749085) Paulo José Chitas Oliveira Soares, do Batalhão de Infantaria Mecanizado.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1988.)

Alferes miliciano do serviço de pessoal (05691383) Miguel António
Sá Costa Marques Bom, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (14007877) António Alfredo Rodrigues Pereira, do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1989.)

Alferes miliciano de artilharia (111 11687) Fernando José Roláo São
Pedro Folgado, da Escola Prática de Transmissões.
(Por portaria de 8 de Maio de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (05205487) António Manuel Alves
Cunha, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 5 de Junho de 1989.)

Alferes miliciano de transmissões (02428985) António Luís Serrano
Kopke Costa Mimoso, do Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões.
(Por portaria de 6 de Junho de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (08342086) Jorge Filipe
Teixeira Seguro Sanches, do Batalhão do Serviço Geral do
Exercito.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (13383187) Jorge José Lopes Santos,
do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (15302086) João Luís Viegas Xavier, da Casa de Reclusão da Região Militar do Sul.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (06679189) Fernando José Silva
Viegas, do Regimento de Infantaria de Abrantes.
(Ter portaria de 18 de Setembro de 1990.)
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Quartel-General da Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (03617998) Joaquim José Belchior Mouraria, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1988.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (05239583) João
Manuel Nunes Campos, do Quartel-General da Região Militar
do Norte.
(Por portaria de 8 de Novembro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (11945686) Leonel Jesus Barreto, da
Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria -de 19 de Maio de 1990.)

Quartel-General da Região Miíitar do Centro
Alferes miliciano de infantaria (02232385) António Serras Lobo, do
Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (02996685) Luís Pedro Saldanha
Miranda, do Presídio Militar.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1988.)

Alferes rniliciano de infantaria (03179485) Miguel Ângelo Monteiro
Lúcio Gonçalves, da Chefia do Serviço de Material de Instrução.
(Por portaria de 21 de Novembro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (11972185) Hélder Santos Loureiro,
do Agrupamento Base de Santa Margarida.
(Por portaria de 13 de Junho de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (18725184) Leonel Augusto Nascimento Alrneida Abrantes, do Depósito Geral de Material de
Guerra.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (06304587) Paulo Jorge Barata Alves,
da Escola de Sargentos do Exército.
p o r portaria de 21 de Maio de 1990.)
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Quartel-General da Zona Militar dos Açores
Alferes miliciano de infantaria (01717386) Hélder Jesus Campos
Franco Silva, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1988.)

Quartel-General da Zona Militar da Madeira
Aspirante a oficial miliciano (03366887) José Cândido Fernandes
Minas, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
(Por portaria de 28 de Novembro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (07934688) Pedro Manuel Coelho
Santos, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1989.)

Escola Prática de Infantaria
Aleferes miliciano de infantaria (07370288) António Paulo Gaspar
Costa, do Regimento de Infantaria n." 1.
(Por portaria de 22 de Setembro de 1988.)

Regimento de Infantaria nP 1
Alferes miliciano de infantaria (11137785) José Carlos Dinis Santos,
do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 10 de Março de 1989.)

Alferes miliciano do serviço de material (07589184) José Carlos
Dias Marques Gomes, do Depósito Geral de Material de Guerra.
(Por portaria de 14 de Abril de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (01114587) Carlos Pinto Santos Sardinha, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 17 de Abril de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (07334485) Alvaro Manuel Correia
Lopes Rocha, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 24 de Novembro de 1989.)
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Alferes miliciano de infantaria (09135286) Fernando Manuel Marques Ferreira, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 7 de Abril de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (03606788) Paulo Alexandre Carvalho Fialho, do Batalhão de Infantaria Mecanizado.
(Por portaria de 20 de Abril de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (08882687) João Ângelo de Abreu
Lima Lopes, do Regimento de Infantaria de Elvas.
(Por portaria de 6 de Junlio de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (04901388) Paulo Fernando Santos
Cordeiro, do Agrupamento Base de Santa Margarida.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Alferes miliciano de infantaria (15211387) José Maria Carvalho
Ferreira, do Regimento de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 9 de Maio de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (17592988) Armando José Messias
Maio Pontes Fernandes, do Regimento de Infantaria n." 1.
(Por portaria de 6 de Julho de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (06346987) Luís Jorge Ribeiro Carvalho, do Regimento de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 6 de Novembro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (17731887) Luís Gonzaga Silva Cotrim, do Batalhão de Infantaria Mecanizada.
(Por portaria de 29 de Março de 1990.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Alferes miliciano de infantaria (09209787) Francisco António Batista Martins, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 22 de Junho de 1988.)
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Alferes miliciano de infantaria (09788687) Ernesto Gil Costa Eira
Matias, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 30 de Maio de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (07483988) João Manuel Oliveira
Silva, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (03630988) António Alfredo Moutinho Ferreira, do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 24 de Outubro de 1989.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Alferes miliciano de infantaria (09198586) Antero da Silva Simóes,
do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (16829885) João Luís Silva Parente,
do Regimento de Infantaria de Elvas.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (03521086) Fernando Jorge Fidanga
Cruz, do Regimento de Infantaria de Abrantes.
(Por portaria de 4 de Dezembro de 1989.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Alferes miliciano de infantaria (08813087) Manuel José Santos Nascimento Parreiras, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 23 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (17445988) João Paulo
Lima Campos Faria, do Regimento de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (19963988) Victor Jacinto Pinho
Santos, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
(Por portaria de 9 de Maio de 1990.)
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria (04402988) Augusto Car10s Cortes Fernandes, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 2 de Janeiro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Beja
Alferes miliciano de infantaria (10844587) Paulo Jorge, do Batalhão
do Serviço Gera1 do Exército.
(Por portaria de 8 de Fevereiro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (18238087) António Augusto Sousa
Duarte, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 28 de Março de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (11987887) João António Santos Gerardo, do Regimento de Infantaria de Elvas.
(Por portaria de 17 de Abril de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (06215388) António Augusto Costa
Parreira, do Regimento de Infantaria de Elvas.
(Por portaria de 22 de Junho de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (10006488) José Alexandre Timóteo
Santos, do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 7 de Maio de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (06999788) Jorge Manuel Silva Contreras, do Quartel-General da Região Militar do Sul.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1989.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Alferes miliciano de infantaria (03855986) Mário Luís Ribeiro Ramos,
do Regimento de Infantaria de Abrantes.
(Por portaria de 12 de Julho de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (06534187) José Manuel Marques
Viegas, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 13 de Fevereiro de 1989.)
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Alferes miliciano de infantaria (06215388) António Augusto Costa
Parreira, do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 21 de Junho de 1989.)

Regimento de Infantaria de Faro
Alferes miliciano de infantaria (14772586) João Manuel Lourenço
Antunes, do Regimento de Infantaria de Abrantes.
(Por portaria de 20 de Maio de 1988.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (06046887) José Luís
Madureira Pinto Bravo, do Regimento de Infantaria de Faro
(Destacamento de Tavira).
(Por portaria de 27 de Setembro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (07881588) Manuel Ricardo Nico
Ai-Ai, do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (09143688) José Carlos Gomes São
Bento, do Regimento de Infantaria de Elvas.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (02244289) Mário António Costa
Pereira, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Faro
(Destacamento de Tavira)
Alferes miliciano de infantaria (04427687) Humberto Manuel Bento
Costa, do Regimento de Infantaria de Faro.
(Por portaria de 24 de Fevereiro de 1989.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Alferes miliciano de infantaria (02954187) Arlindo José Pires Cinta
Dias Lopes, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 27 de Outubw de 1988.)
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Alferes miliciano de infantaria (19201187) Armando Nascimento
Gomes, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 1 de Março de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (15049387) Mário Pedro Brioso Barros, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 15 de Março de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (09332788) Artur Manuel Ribeiro
Vasconcelos, do Regimento de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 2 de Outubro de 1989.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Alferes miliciano de infantaria (08336385) José Hilário Silva Rego,
do Batalhão de Infantaria Mecanizada.
(Por portaria de 23 de Agosto de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (04862187) António José Pereira
Leal, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 14 de Abril de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (07935287) Rui Jorge Ferreira Gomes,
do Regimento de Infantaria de Faro.
(Por portaria de 24 de Novembro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (08655386) António Alberto Fidalgo,
do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 2 de Abri1 de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (18476885) José Manuel Queiroz
Loureiro Jesus Costa, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1990.)

Regimento de Infantaria do Porto
Tenente miliciano de infantaria (11688084) Narciso Alcino Mota
Soares, da Casa de Reclusão da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 7 de Setembro de 1988.)
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Alferes miliciano de infantaria (19120686) José Augusto Folgado
Cristal, do Batalhão de Infantaria Mecanizado.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (15845586) Fernando Ilidio Castelo
Branco Moutinho, do Regimento de Infantaria de Angra do
Heroísmo.
(Por portaria de 28 de Junho de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (10286486) Manuel Francisco Oliveira Celestino, do Quartel-General da Região Militar do Sul.
(Por portaria de 14 de Julho de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (15271785)Teófilo Rodrigues Alves,
do Regimento de Infantaria de Abrantes.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (11863186) Victor Manuel Pinto Teixeira, da I? Brigada Mista Independente.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (08813087) Manuel José
Santos Nascimento Parreiras, do Regimento de Infantaria de
Chaves.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (02444587)Carlos Alberto
Esteves Oliveira, do Regimento de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1988.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (01088687) Armando
Jorge Ferreira Belo Zeferino, do Agrupamento Base de Santa
Margarida.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (09250287) Marco Henrique Duque
Handel Oliveira, do Regimento de Infantaria de Chaves.
(Por portaria de 28 de Setembro de 1988.)
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria (01523487) João Manuel
Lopes Ministro, do Batalhão de Infantaria Mecanizado.
(Por portaria de 23 de Junho de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (10524888) João Paulo Seguro Gonçalves, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (02853988) Joaquim Dias Fernandes,
do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 27 de Novembro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (03678488) Joaquim Lopes de Abreu,
do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 7 de Março de 1990.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Alferes miliciano de infantaria (16200687) Manuel António Batista
Caetano, do Centro de Instrução de Condução Auto nP 1.
(Por portaria de 6 de Setembro de 1988.)

Alferes miliciano de transmissões (13312387) Duarte Monteiro Pinto
Conceição, do Regimento de Transmissões.
Alferes miliciano de infantaria (08339787) Horácio Manuel Correia
Borges, do Regimento de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 9 de Fevereiro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (07584487) Alcino Manuel Oliveira
Gomes, do Batalhão de Infantaria Mecanizada.
(Por portaria de 19 de Julho de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (15211387) José Maria Carvalho Ferreira, do Centro de Instrução de Condução Auto n.O 1.
(Por portaria de 27 de Julho de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (03126286) Ângelo António Soares
Mendes Almeida, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 21 de Setembro de 19903
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Regimento de Infantaria de Viseu
Alferes miliciano de infantaria (03333783) João Alfredo Costa Magalhães, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 20 de Junho de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (06405287) José Carlos Rodrigues
Ferreira Lopes, do Centro de Instruçáo de Operações Especiais.
(Por portaria de 3 de Outubro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (11761387) Carlos Manuel Quialheiro
Sirnões, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 1.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (09143688) José Carlos Gomes São
Bento, do Regimento de Infantaria de Faro.
(Por portaria de 20 de Outubro de 1990.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Alferes miliciano de infantaria (10432386) António Henrique Ramos
Magalhães, do Regimento de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 20 de Novembro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (09684787) Jorge Manuel Garcia
Silva Letra, do Regimento de Infantaria de Chaves.
(Por portaria de 16 de Maio de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (10408686) Carlos Alberto Cerqueira
Machado, do Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo.
[Por portaria de 4 de Outubro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (09942786) José Guilherme Resende
Teiga Almeida, do Batalhão do Serviço de Material.
Alferes miliciano de infantaria (17972387) José Manuel Rodrigues
Silva, do Presídio Militar.
(Por portaria de 19 de Outubm de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (11812388)Artur Jorge Ligeiro Conde,
da Escola Prática do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 20 de Maio de 1990.)
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Alferes rniliciano de infantaria (12892787) Luís Manuel Ferreira da
Silva, do Batalhão do Serviço de Matetrial.
(Por portaria de 26 de Junho de 1990.)

Escola Prática de Artilharia
Alferes miliciano de artilharia (11284687) Alfredo Manuel Alves
Faneca, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 2.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1990.)

Regimento de Artilharia Antiaérea nP 1
Alferes miliciano de artilharia (08397786) Paulo Jorge Morais Ferraz, do Grupo de Artilharia de Guarnição n." 2.
(Por portaria de 7 de Dezembro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (07804587) António Paulo Soares
Oliveira, do Regimento de Infantaria n.O 1.
p o r portaria de 15 de Novembro de 1988.)

Alferes miliciano de artilharia (06400387) Celestino Nogueira Borges,
do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar.
('Por portaria de 6 de Fevereiro de 1989.)

Alferes miliciano de artilharia (01027686) João Carlos Monteiro
Bispo Chaves Reis, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 2.
(Por portaria de 29 de Maio de 1989.)

Alferes miliciano de administração militar (03454785) António Manuel Fontelas Paraíso, do Quartel-General da Zona Militar dos
Açores.
(Por portaria de 22 de Junho de 1990.)

Regimento de Artilharia de Costa
Alferes miliciano de artilharia (07314087) Mário Nunes Cruz, do
Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 2.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1988.)
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Regimento de Artilharia de Leiria
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (06674085) António Carlos Carvalho, do Quartetl-General da Região Militar
do Centro.
(Por portaria de 8 de Novembro de 1989.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Alferes miliciano de artilharia (16027184) Fernando Manuel Teixeira Cavaco, do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de
Cascais.
(Por portaria de 6 de Maio de 1988.)

Alferes miliciano de cavalaria (02959287) Carlos Manuel Oliveira
Fernandes, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores.
(Por portaria de 3 de Novembro de 1988.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (11396287)Alvaro Azinheirinha Gomes Veiga Oliveira, do Regimento de Artilharia da
Serra do Pilar.
(Por portaria de 26 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (09562989) António Manuel Dias Nunes, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 30 de Maio de 1989.)

Alferes miliciano de cavalaria (03136584) António Eduardo Levy
Cataláo, do Esquadrão de Lanceiros da Zona Militar dos Açores.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1989.)

Alferes miliciano de artilharia (08749786) Luciano Lourenço Domingos Fernandes, do Regimento de Artilharia de Leiria.
p o r portaria de 12 de Janeiro de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de material (00776486) Hélder Augusto
Morais Ferreira, do Laboratório Militar dos Produtos Químicos
e Farmacêuticos.
(Por portaria de 1 de Maio de 1990.)
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Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (06400387) Celestino Nogueira Borges, do Regimento de Artilharia Antiaérea nP 1.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1988.)

Alferes miliciano de artilharia (18466186) Fernando José Martins
Parreira, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (10319586) Carlos Manuel Santos
Correia Pedrosa, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (02054585) José Mário Sousa Cunha,
da Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 12 de Abril de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (03533488) Alexandre
Paulo Gomes Nascimento, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 2.
(Por portaria de 1 de Junho de 1989.)

Centro de Instrução de Artiiharia Antiaérea de Cascais
Alferes miliciano de artilharia (16509285) Henrique Paulo Costa
Alves Pereira, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 2.
(Por portaria de 15 de Julho de 1988.)

Alferes miliciano de artilharia (02544786) Américo Carmona Dias,
do Giupo de Artilharia de Guarnição n.O 1.
(Por portaria de 20 de Junho de 1989.)

Alferes miliciano de artilharia (03149587)Paulo Jorge Cunha Rainho,
do Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 1.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1990.)

Alferes miliciano de artilharia (18707488) Manuel António Silva
Teixeira, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 1.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1990.)
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Grupo de Artilharia de Guarnição nP 1
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (02544786) Américo Carmona Dias, do Grupo de Artilharia de Guarnição n." 2.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (00407687) Francisco José Perestrelo
Figueiredo, do Regimento de Comandos.
p o r portaria de 25 de Janeiro de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (01047087) Amadeu José
Varela Valente, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 2.
(Por portaria de 7 de Junho de 1989.)

Alferes miliciano de artilharia (18700788) Manuel António Silva
Teixeira, do Regimento de Artilharia Antiaérea n.O 1.
(Por portaria de 26 de Setembro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (11761387) Carlos Manuel Quialheiro
Sirnões, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (07022689) Henrique José
Reis Velho, do Regimento de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1990.)

Grupo de Artilharia de Guarnição

n.O

2

Alferes miliciano de artilharia (07800689) Protásio Matos Carneiro
Leão, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 7 de Agosto de 1990.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (06772287) Arnaldo
Gonçalves Oliveira, do Regimento de Cavalaria de Estremoz.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1988.)

Alferes miliciano de cavalaria (13181 1 86) Jacinto Augusto Marques
Velhote, do Regimento de Cavalaria de Estremoz.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Regimento de Cavalaria de Estremoz
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (07234987) José António
Maiheiro Alegria, do Regimento de Cavalaria de Braga.
(Por portaria de 8 de Novembro de 1988.)

Alferes miliciano de cavalaria (19814287) Manuel Francisco Costa
Santos, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1988.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (12248988) Gabriel Monteiro Pascoal, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1989.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Alferes miliciano de cavalaria (13093285) Eduardo Jorge Freitas
Evaristo, do Regimento de Cavalaria de Estremoz.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1988.)

Alferes miliciano de cavalaria (06926387) Edmaro Pereira Peres,
do Regimento de Cavalaria de Estremoz.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (04430887) Edgar Osvaldo Pires Cordeiro, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
p o r portaria de 20 de Fevereiro de 1989.)

Alferes miliciano de cavalaria (03348486) Luís Miguel Alpalhão
Aparício, do Regimento de Cavalaria de Estremoz.
(Por portaria de 5 de Junho de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (16185388) Jorge Manuel
Curveira Sousa, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 7 de Agosto de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (09770488) António Manuel dos Santos Dias, do Regimento de Cavalaria de Braga.
(Por portaria de 20 de Maio de 1990.)
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Regimento de Lanceiros de Lisboa
Alferes miliciano de infantaria (08633981) João Carlos Vieira Carreira, do Instituto Militar dos Pupilos do Exército.
(Por portaria de 14 de Setembro de 1988.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (04488087) Manuel Fernando Antunes Graça, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1988.)

Alferes miliciano de cavalaria (11857088) Roberto Martins Mariano.
do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (19483888) Rui Fernando
Martins Sampaio, da Casa de Reclusão da Região Militar do
Norte.
(Por portaria de 18 de Abril de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (11516383) João
Miguel Vilela Vieira Rodrigues Gonçalves, da Escola Prática
de Infantaria.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1990.)

Esquadrão de Lanceiros da Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (02095388) Paulo Jorge
Sousa Cadina, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1988.)

Alferes miliciano de cavalaria (11232585) José Luis Oliveira Me10
Pinto, do Regimento de Cavalaria de Braga.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1990.)

Esquadrão de Lanceiros da Zona Militar dos Açores
Alferes miliciano de cavalaria (00286487) António José Mendes Silva, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores.
(Por portaria de 22 de Março de 1989.)
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Regimento de Engenharia nP 1
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (01005096) Pedro Henriques Santos Marques, do Agrupamento Base de Santa Margarida.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1988.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Alferes miliciano de infantaria (07204889) Luís Mateus, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 23 de Agosto de 1990.)

Escola PrBtica de Transmissões
Alferes miliciano de transmissões (18421184) Nuno Manuel Espírito
Santo, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (15472885) Eduardo Fernando Santos
Silva Leite Afonseca, do Regimento de Infantaria de Ponta
Delgada.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1988.)

Aspirante a oficial miliciano de transmissões (03605090) Joaquim
Carlos Oliveira Pinto Gomes Rodrigues, do Regimento de Transmissões.
(Por portaria de 12 de Dezembro de 1989.)

Regimento de Transmissões
Alferes miliciano de infantaria (02386986) Rui Manuel Rodrigues
Nascimento Santos, do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 24 de Abril de 1989.)

Alferes miliciano de transmissões (19734086) Rui Paulo Maia Vaz
Pinto, do Regimento de Transmissões.
(Por portaria de 29 de Maio de 1990.)
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Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(06802286) Carlos Silveira Rolo Cravid Ramos, das Oficinas
Gerais de Material de Engenharia.
(Por portaria de 18 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de educação física (05053786) Paulo
Manuel Boaventura, da Escola Prática de Administraçáo Militar.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (14643589) Jorge Manuel Escova1
Noválio, do Regimento de Infantaria de Elvas.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes miliciano de infataria (07176887) Luciano Jorge Sousa Pinto
Faustino, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
p o r portaria de 27 de Fevereiro de 1989.)

Escola Prática da Administração Militar
Alferes miliciano de administração militar (04373087) Joaquim Jorge
Couto, do Batalhão de Administração Militar.
[Por portaria de 2 de Novembro de 1988.)

Alferes miliciano de administração militar (12428187) Carlos Manuel Bernardo Valverde, do Batalhão de Administração Militar.
(Por portaria de 7 de Dezembro de 1988.)

Alferes miliciano de intendência (05672188) Fernando Manuel Fernandes Guerreiro, do Batalhão de Administração Militar.
(Por portaria de 23 de Outubm de 1989.)

Batalhão de Administraçáo Militar
Aspirante a oficial miliciano de administração militar (04571586)
Domingos Manuel Bóia Ramos, do Batalhão de Administração
Militar.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1988.)
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Alferes miliciano de administração militar (04373087) Joaquim Jorge
Vasconcelos Couto, da Escola Prática de Administração Militar.
(Por portaria de 30 de Maio de 1989.)

Escola Prática do Serviço de Material
Alferes miliciano de infantaria (07569687) José Pedro Ribeiro Barreno, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (11987887) João António Santos
Gerardo, do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1990.)

Alferes milíciano de infantaria (08654587) Luís Miguel Lameiras
Pascoal, do Regimento de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 16 de Julho de 1990.)

Batalhão do Serviço de Material
Alferes miliciano de infantaria (00911685) João Policarpo Oliveira
Duarte, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 8 de Junho de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (16619887) António Augusto Campos
Carvalho, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 9 de Maio de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (09942786) José Guilherme Teiga
Almeida, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 12 de Junho de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (00195589) Paulo Jorge
Miranda Santos, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 21 de Junho de 1990.)

Escola Prática do Serviço de Transportes
Alferes miliciano de infantaria (16405737) José Manuel Martins
Ribeiro, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 21 de Setembro de 1988.)
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Alferes miliciano de infantaria (01870385)João Paulo Medina Silva,
do Agrupamento Base de Santa Margarida.
(Por portaria de 26 de Setembro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (04381085) José Manuel Fernandes
Marques, da l.n Brigada Mista Independente.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (01987886) António Manuel Roque
Ferreira, do Batalhão de Infantaria Mecanizado,
(Por portaria de 24 de Outubro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (17972387) José Manuel Rodrigues
Silva, do Batalháo de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 17 de Abril de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (09120989)Rui Manuel Vieira Torres
Carvalho, do Batalháo de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (07834587) José Alberto Fernandes
Monteiro, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1990.)

Batalhão do Serviço de Transportes
Alferes miliciano de infantaria (00179587)João Manuel Nunes Costa,
do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (09333387) Pedro Alexandre Sousa
Carvalho, do Destacamento do Forte do Alto do Duque.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (18746 185) Fernando Lourenço Jorge,
da Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 23 de Agosto de 1988.)

Alferes miliciano de administração militar (01396084)António Henrique Melomuceno Mira, do Batalhão de Administração Militar.
(Por portaria de 21 de Fevereiro de 1989.)
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Alferes miliciano de infantaria (08870387) Manuel António Peixoto Eira, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 29 de Maia de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (09209787) Francisco António Batista
Martins, do Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo.
(Por portaria de 14 de Junho de 1989.)

Alferes miliciano de educação física (06883888) Rui Carlos Simões
Ferreira Cunha, da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (15914887) Henrique Jorge Carvalho
Dias, do Regimento de Infantaria de Elvas.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (02954187) Arlindo José Cinta Dias
Lopes, do Regimento de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 9 de Junho de 1990.)

Centro de Instrução de Condução Auto nP 1
Alferes miliciano de infantaria (02971087) João Luís Fernando Silva,
do Regimento de Infantaria de Chaves.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (18238087) António Augusto Sousa
Duarte, do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (16200687) Manuel António Batista
Caetano, do Regimento de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 31 de Julho de 1990.)

Batalhão do Serviço Geral do Exército
Alferes miliciano de infantaria (1817 1284) António Manuel Rainha
Gonçalves, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 18 de Março de 1988.)
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Alferes miliciano de infantaria (02330287) Rogério Paulo Vitorino
Esteves, do Regimento de Infantaria de Elvas.
(Por portaria de 12 de Junho de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (10321088) José Pedro Lima Sá, do
Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (10844587) Paulo Jorge Correia Eusébio Messias, do Depósito Geral de Material de Guerra.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (15141386) Rui Miguel Paulo Correia Nunes, do Agrupamento Base de Santa Margarida.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1989.)

Regimento de Comandos
Alferes miliciano de infantaria (07788284) Carlos Alberto Coelho
Mota, do Regimento de Infantaria de Faro.
(Por portaria de 28 de Novembro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (13383187) Jorge José Lopes Santos,
do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 17 de Fevereiro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (02987588) José Eduardo Ferreira
Pereira Costa, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (11826687) Carlos Armando Moreira
Ramos, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (08805688) Maxímiano Vaz Alves,
do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (14977587) Luís Filipe Carvalho
Costa Gomes, da Direcção do Serviço de Informática do Exército.
(Por portaria de 17 de Julho de 1990.)
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Brigada Mista Independente

Alferes miliciano de infantaria (07618387) Rui Manuel Fonseca Rodrigues, do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (01987886) António Manuel Roque
Ferreira, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 14 de Fevereiro de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (04817788) Daniel Reis
Moreira, do Regimento de Infantaria de Chaves.
(Por portaria de 12 de Fevereiro de 1990.)

Batalhão de Apoio de Serviços da 1." Brigada Mista Independente
Alferes miliciano de infantaria (05930487) António Manuel Lemos
Almeida Sales, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1988.)

Batalhão de Infantaria Mecanizado
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (01750187) José Almeida
Teixeira, do Regimento de Infantaria de Abrantes.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1988.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (05902887) José António
Ribeiro Leitão, do Centro de Instrução de Condução Auto n . O 1.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (69504788) João Manuel Oliveira
Braga, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 6 de Setembro de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (10591488) José Carlos
Reis Gonçalves, do Regimento de Infantaria de Chaves.
(Por portaria de 17 de Maio de 1990.)
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Conselho Eventual dos Tribunais Militares de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano de administração militar (14251288)
Norberto António da Costa Nascimento, do Depósito Geral de
Material de Aquartelamento.
(Por portaria de 27 de Novembro de 1989.)

Lar dos Veteranos Militares
Alferes miliciano de administração militar (11408681) Carlos Henriques Pereira Santos Ferreira Neves, da Escola Prática de
Infantaria.
(Por portaria de 6 de Setembro dc 1988.)

1." Batalhão de Infantaria Motorizado

Alfees miliciano de infantaria (18495388) Amadeu José Couteiro
Moura, do Regimento de Infantaria de Chaves.
(Por portaria de 23 de Maio de 1990.)

2.O Batalhão de Infantaria Motorizado

Alferes miliciano de infantaria (08976187) João Manuel Pedrosa
Santos, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1989.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
Alferes miliciano de infantaria (06433986) Carlos José Rodrigues
Mendes Pinheiro, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 10 de Maio de 1988.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (17926187) António João
Guelha Rosa, do Regimento de Artilharia de Leiria,
(Por portaria de 8 de Agosto de 1988.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (19275988) António José
Ferreira Viegas, do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1988.)
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Alferes miliciano de infantaria (02550787) Fernando Manuel Silva,
Vicente, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 23 de Fevereiro de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (03984488) Jorge Luís
Carmo Oliveira, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 12 de Junho de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (09807987) Carlos Manuel Machado
Lourenço, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (02858289) Carlos Alberto
dos Santos Martins, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (0991 1287) Paulo
Alexandre Silva Pereira, da Direcção do Serviço de Informática
do Exército.
(Por portaria de 4 de Junho de 1990.)

Academia Militar
Alferes miliciano de cavalaria (13442385) António Barata Afonso,
do Regimento de Cavalaria de Estremoz.
(Por portaria de 28 de Agosto de 1988.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (01588988) Nuno Miguel
Faria Bento Duarte, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 21 de Maio de 1990.)

Escola de Sargentos do Exército
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (06539984) Victor Manuel
Tavares Batista, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1988.)

2." Série

ORDEM DO EXÉRCITO N." 5

417

Alferes miliciano de educação física (02760886) José Pedro Pinto
Malva Silva, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (06304587) Paulo Jorge Barata Alves,
do Regimento de Infantaria de Viseu
(Por portaria de 12 de Setembro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (01266087) Manuel Carlos Vida1
Alves, do Regimento de Infantaria de Castelo Branco.
(Por portarin de 16 de Scternbro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (18171587) Jorge Manuel Lopes
Nascimento, do Regimento de Infantaria de Elvas.
(Por portaria de 22 de Março de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (09359087) Joaquim José Santos
Rocha Moutela, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada.
(Por portaria de 5 de Fevereiro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (07934688) Pedro Manuel Coelho
Santos, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 15 de Maio de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (16643689) António Luis Morais
Pinto Oliveira, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1990.)

Colégio Militar
Alferes miliciano de educação física (00490885) Raul José Monteiro
Pina Araújo Abreu, da 1." Brigada Mista Independente.
(Por portaria de 16 de Novembro de 1988.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (05019186) Luís Manuel
Fernandes Clemente, do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 17 de Novembro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (07176887) Luciano Jorge Sousa
Pinto Faustino, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1989.)
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Centro de Educação Física, Equitação e Desportos
Alferes miliciano de infantaria (16691087) José Jesus Conceição
Cancela, do Regimento de Infantaria de Elvas.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (02255887) Luís Miguel Ramos Campos Dias Vicente, do Regimento de Infantaria de Angra do
Heroísmo.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1990.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
Alferes miliciano de infantaria (04747087) Fernando Jorge Cristóvão Soares Miranda, do Regimento de Artilharia da Serra do
Pilar.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (17258586) Carlos Alberto Mendes
Ribeiro, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (12688588) Mário Augusto Moreira
Ferreira, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
(Por portaria de 2 de Maio de 1990.)

Laboratório Militar dos Produtos Químicos e Farmacêuticos
Alferes miliciano de educação física (18952683) Egídio José Marques Calado, do Batalhão do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (14358186) José Eduardo Terras
Gonçalves, da Casa de Reclusão da Região Militar do Sul.
(Por portaria de 27 de Fevereiro de 1989.)

Hospital Muitar Regional nP 1
Aspirante a oficial miliciano da administração militar (04618487)
Jaime Jesus Pinto Maciel, do Batalhão de Administração Militar.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1988.)
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Alferes miliciano de infantaria (16199685) António Pedro Matos
Soares Ferreira, do Regimento de Infantaria 'de Chaves.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1988.)

Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
Alferes miliciano de administração militar (00231586) Carlos
Alberto Borda d'Agua Sequeira, do Serviço de Policia Judiciária Militar-Lisboa.
(Por portaria de 16 de Fevereiro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (03051686) Manuel Isaac Silva Brás,
do Agrupamento Base de Santa Margarida.
(Por portaria de 30 de Maio de 1990.)

Casa de Reclusão da Região Militar do Norte
Alferes miliciano de infantaria (13800384) Joaquim Augusto Vaz
Almeida, do Regimento de Infantaria de Chaves.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (18829385) António Manuel Silva
Loureiro, da Escola Prática do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 24 de Fevereiro de 1989.)

Casa de Reclusão da Região Militar do Sul
Alferes miliciano de infantaria (14125087) António Silveira Pacato
Raposo, do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (02681887) José António Salgado
Serafim, do Regimento de Infantaria de Chaves.
(Por portaria de 19 de Fevereiro de 1990.)

Presídio Militar
Alferes miliciano de infantaria (01535184) Manuel Gonzaga Silva
Costa, do Regimento de Infantaria n? 1.
P o r portaria de 1 de Agosto de 1988.)
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Alferes miliciano de infantaria (17972387) José Manuel Rodrigues
Silva, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (00911685) João Policarpo Oliveira
Duarte, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 28 de Junho de 1989.)

Campo de Tiro de Alcochete
Alferes miliciano de artilharia (08021786) João Paulo Pires Azevedo,
do Regimento de Artilharia de Lisboa.
(Por portaria de 29 de Agosto de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (18477786) Fernando Manuel Bruno
Cristina, do Regimento de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 13 de Setembro de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (10853887) Carlos Manuel Reis
Lopes Esteves, do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 8 de Maio de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (1 1754987) Luís Miguel Pereira
Pires, do Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo.
(Por portaria de 10 de Abril de 1989.)

Centro de Gestão Financeira Geral
Alferes miliciano de administração financeira (03461488) Pedro
Manuel Ribeiro, Delgado, do Depósito Geral de Material de
Engenharia.
(Por portaria de 12 de Julho de 1989.)

Centro Financeiro do Exército
Alferes miliciano de infantaria (14521586) José António Neto Brazete, do Regimento de Infantaria n." 1.
(Por portaria de 20 de Maie de 1988.)
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Aspirante a oficial miliciano de administração militar (05812688)
Carlos Manuel Gonçalves Costa, da Direcção do Serviço de
Fortificações e Obras do Exército.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1989.)

Alferes miliciano de administração militar (05812688) Carlos Manuel
Gonçalves Costa, da Direcção do Serviço de Fortificações e
Obras do Exército.
(Por portaria de 8 de Janeiro de 1990.)

Centro Financeiro da Região Militar de Lisboa
Alferes rniliciano de administração militar (04298486) Carlos Alberto
Rocha Amaral, do Campo de Tiro de Alcochete.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1988.)

Alferes miliciano de administração militar (05689586) Jorge Manuel
Tavares Conde Rodrigues, da Direcção do Serviço de Finanças.
('Por portaria de 16 de Novembro de 1988.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Alferes miliciano do serviço de material (03775884) Nuno Mata
Correia Silva, do BataUião do Serviço de Material.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1987.)

Alferes miliciano de infantaria (07444386) Jorge Filipe Alves Silva,
do Regimento de Infantaria de Faro (Destacamento de Tavira).
(Por portaria de 10 de Agosto de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (07722386) João Manuel Tomás
Ribeiro, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1988.)

Alferes miliciano de infantaria (09862988) João Paulo Silva Cardoso, do Agrupamento Base de Santa Margarida.
(Por portaria de 28 de Maio de 1990.)
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Alferes miliciano do serviço de material (18936586) João António
Coelho Teixeira Nascimento Viçoso, do Laboratório Militar dos
Produtos Químicos e Farmacêuticos.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Depósito Geral de Material SanitBrio
Alferes miliciano de infantaria (08461388) Alfredo Pinto Ribeiro
Santos Pinto, do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1989.)

Depósito Geral de Material de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de administração militar (04437187)
José Parente Felgueiras, do Regimento de Infantaria de Castelo Branco.
(Por portaria de 5 de Junho de 1989.)

Destacamento do Forte do Alto do Duque
Tenente miliciano de infantaria (05519785) José Carlos Rodrigues
Costa Correia Mendes, do Regimento de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (19275988) António José Ferreira
Viegas, do Agrupamento Base de Santa Margarida.
(Por portaria de 24 de Maio de 1990.)

Forte da Graça
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (13305187) Rui Miguel
Simões Roque Silva, da Chefia do Serviço de Material de
Instrução.
(Por portaria de 20 de Março de 1989.)
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Colocações e desempenho de funções
Passaram a prestar serviço
1) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(51397911) Manuel Victor Morgado Carmona Ferro passou a pres
tar serviço no Arquivo Histórico Militar, desde 1 de Fevereiro de
1991.
2) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (51122411)
Fernando Vitorino Dinis Ferro passou a prestar serviço no Cofre
de Previdência das Forças Armadas/Serviços Sociais das Forças
Armadas, desde 6 de Fevereiro de 1991.

Deixaram de prestar serviço
3) O general, na situação de reserva, (50597111) Manuel Amorim
de Sousa Meneses deixou de prestar serviço no Estado-Maior
do Exército, desde 31 de Dezembro de 1990.
4) O general, na situação de reserva, (50629511) João António
Pinheiro deixou de prestar serviço nos Serviços Sociais das Forças
Armadas, desde 31 de Dezembro de 1990.

5) O general, na situação de reserva, (51375711) João Imaginário Nunes Egreja deixou de prestar serviço no Estado-Maior do
Exército, desde 31 de Dezembro de 1990.
6) O brigadeiro, na situação de reserva, (50989011) Henrique
António do Nascimento Garcia deixou de prestar serviço no Estado-Maior do Exército, desde 31 de Dezembro de 1990.

7) O brigadeiro, na situação de reserva, (50989111) Fernando
Manuel Jasmins de Freitas deixou de prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas, desde 31 de Dezembro de 1990.
8) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51396111)
Alvaro Teixeira Soares deixou de prestar serviço no Comando-Geral
da Polícia de Segurança Pública, desde 1 de Fevereiro de 1991,
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9) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51387711)
Manuel Ferreira Guedes deixou de prestar serviço na Direcção de
Transportes, desde 31 de Dezembro de 1990.
10) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50274711)
Manuel Basílio de Almeida Teixeira de Aguiar da Câmara deixou
de prestar serviço na Direcção de Transportes, desde 31 de Dezembro de 1990.

11) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50558411)
João Dias dos Santos deixou de prestar serviço na Liga dos Combatentes, desde 31 de Dezembro de 1990.
12) O major de infantaria, na situação de reserva, (51281052)
Guilherme Augusto Alves Branco de Santa-Rita deixou de prestar serviço na Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina, desde
31 de Dezembro de 1990.
13) O capitão de infantarina, na situação de reserva, (44015152)
Anúplio Loysik Cardoso de Sampaio deixou de prestar serviço na
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina, desde 31 de Dezembro de 1990.
14) O coronel do serviço de saúde/médico, na situação de
reserva, (51447111) Femando Manuel Batista Viegas deixou de
prcstar serviço nos Serviços Sociais das Forças Armadas, desde
31 de Dezembro de 1990.
15) O major do serviço de saúde/médico, na situação de
reserva, (50934511) Femando José Deyrieux Centeno deixou de
prestar serviço no Hospital Militar Principal, desde 31 de Dezembro
de 1990.
16) O tenente-coronel do serviço de administração militar, na
situação de reserva, (50149411) Deoliido Costa Ramos dos Santos
deixou de prestar serviço no Comando-Geral da Guarda Fiscal,
desde 1 de Fevereiro de 1991.
17) O tenente-coronel do serviço geral do Exército, na situação
de reserva, (51490911) Francisco José Miranda Madeira deixou de
prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas, desde
31 de Janeiro de 1991.
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18) O capitão de transmissões/exploração, na situação de
reserva, (50246611) João Pintão Martins deixou de prestar serviço
nos Serviços Sociais das Forças Armadas, desde 31 de Dezembro
de 1990.
19) O capitão do serviço de material/serviço técnico de manutenção, na situação de reserva, (50513911) António Antunes Dias
deixou de prestar serviço no Depósito Geral de Material de Guerra,
desde 31 de Dezembro de 1990.
20) O capitão do serviço de material/serviço técnico de manutenção, na situação de reserva, (50535511) Victor Manuel da Costa
deixou de prestar serviço no Depósito Geral de Material de Guerra,
desde 31 de Dezembro de 1990.
21) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51442211) Luís de Ascenção Esteves deixou de prestar
serviço no Regimento de Infantaria n.O 1, desde 24 de Janeiro
de 1991.
22) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50832411) Manuel de Gouveia deixou de prestar serviço
no Comando-Geral da Guarda Fiscal, desde 1 de Fevereiro de 1991.
23) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50130111) Joaquim Saramago Segurado deixou de prestar
serviço na Chefia do Serviço Geral do Exército, desde 22 de Janeiro
de 1991.
24) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50458811) António da Costa Lourenço deixou de prestar
serviço na Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina, desde 31
de Dezembro de 1990.
25) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (5 1778811) Manuel Francisco Rosa Ramalho deixou de
prestar serviço no Regimento de Engenharia n? 1, desde 31 de
Dezembro de 1990.
26) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50290611) Manuel Ferreira Galinha deixou de prestar
serviço na Academia Militar, desde 31 de Dezembro de 1990.
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27) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52416011) Arrnindo Ribeiro da Silva deixou de prestar
serviço no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga, desde
31 de Dezembro de 1990.
28) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50214911) Maurício Carlos Augusto de Carvalho Correia
deixou de prestar serviço no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga, desde 31 de Dezembro de 1990.
29) O Capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51002111) Horácio Pereira Rodrigues deixou de prestar
serviço no Regimento de Engenharia de Espinho, desde 31 de
Dezembro de 1990.
30) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50526811) João dos Santos Silva deixou de prestar serviço no Regimento de Engenharia de Espinho, desde 31 de Dezembro de 1990.
31) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50525911) José António Ferreira Júnior deixou de prestar
serviço no Regimento de Engenharia de Espinho, desde 31 de
Dezembro de 1990.
32) O major do quadro especial de oficiaislinfantaria, na
situação de reserva, (41138257) Fernando Augusto Almeida Laboriiiho Rodrigues deixou de prestar serviço na Direcção do Serviço
de Justiça e Disciplina, desde 31 de Dezembro de 1990.
Outras situações
33) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50283311)
Augusto Antunes Morgado passou a prestar serviço no Agrupamento Base de Santa Margarida desde 28 de Janeiro de 1991,
deixando de o prestar no Distrito de Recrutamento e Mobilização
de Abrantes, desde a mesma data.
34)
reserva,
serviço
Janeiro
Guarda

O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
(50130111) Joaquim Saramago Segurado passou a prestar
na Chefia do Serviço Geral do Exército desde 11 de
de 1991, deixando de o prestar no Comando-Geral da
Nacional Republicana, desde a mesma data.
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35) O capitão do quadro técnico de secretariado, na situação
de reserva, (09088562) José Augusto Goepp foi reconduzido nas
funções de Defensor Oficioso d o 2 . 0 Tribunal Militar Territorial
de Lisboa, para o biénio de 91/93, com início em 22 de Janeiro
de 1991.

Cursos, estágios e tirocínios

36) Deve ser averbado ao major de cavalaria (18318568) Luís
dos Santos Ferreira da Silva o Curso «Military Police Officers
Advancedn, que frequentou nos Estados Unidos da América, no
período de 1 de Abril de 1985 a 20 de Agosto de 1985, com
aproveitamento.
37) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Topografia, que frequentaram no Serviço Cartográfico do Exército, no período de 27 de Fevereiro de 1989 a 11 de Outubro de
1989, com a classificação que cada um se indica (em valores):
-Capitão de infantaria (16631778) António Luís Faria Martins,
14,57;
-Tenente de Artilharia (08456585) Luís Filipe Pereira Nunes, 14,54;
-Tenente do serviço geral do Exército (12299470) António José
Dias Pereira, 13,52.

VI1

-OBITUARIO

Fevereiro, 14 - Capitão do serviço geral do Exército (5136451I),

Fevereiro, 14- Capitão do serviço geral do Exército, na situação
de reserva, (51364511) José da Fonseca Borges, do Quartel-General da Região Militar do Centro.

ORDEM DO EXERCITO NP 5

428

O Chefe do Estado-Maior do Exército, Interino

Alípio Tomé Pinto, general

Está conforme:
O Ajudante-General

Silvino da Cruz Curado, general
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ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
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Publica-se ao Exército o seguinte:
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-DECRETOS,
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PORTARIAS E DESPACHOS

Ministério da Defesa Nacional
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Bm ~ P . Jql;!:
Portaria
udrii~;:
"

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e o Chefe
do Estado-Maior do Exército, nos termos do artigo 275.O do
Código de Justiça Militar, nomeiam o general (50275911) Manuel Ribeiro Oliveira Carvalho para o cargo de juiz vogal
militar do Supremo Tribunal Militar, em substituição do general, na situação de reserva, (51384911) Artur Baptista Beirão,
que fica exonerado do referido cargo pela presente portaria,
devendo o desempenho do cargo reportar-se a 1 de Novembro
de 1990. (Não está sujeito a visto do TC.)
10 de Novembro de 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, Arztdnio Soares Carneiro, general. - O Chefe
do Estado-hlaior do Exército, Mário Firnzirzo Miguel, general.
(D.R., I1 SBrie, n." 247, de 25 de Outubro de 1990.)dn41r d . n r *
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Estado-Maior do Exército
Despacho na024/91
Assunto: Nomeação do Subdirector do Instituto de Altos Estudos
Militares
1. Por proposta do general director, nomeio o brigadeiro (50432211)
João Goulão de Me10 subdirector do Instituto de Altos Estudos
Militares, em substituição do general (50275311) Adelino Rodrigues Coelho, que foi promovido ao actual posto.
2. O brigadeiro Goulão de Me10 assume funções em 15 de Fevereiro
de 1991.
Lisboa, 14 de Fevereiro de 1991.-0 Chefe do Estado-Maior
do Exército Interino, Alípio Tomé Pinto, general.
Despacho nP 3-1/91
Assnnto: Nomeação do 2 . O Comandante da Região Militar do Sul

1. Nomeio o brigadeiro (51395511) José Agostinho Gomes 2.O
Comandante da Região Militar do Sul, em substituição do general Júlio Faria Ribeiro de Oliveira, que por ter sido promovido ao actual posto vai assumir novas funções.
2. O brigadeiro Agostinho Gomes assume funções em 18 de Fevereiro de 1991.
Lisboa, 14 de Fevereiro de 1991.- 0 Chefe do Estado-Maior
do Exército Interino, Alípio Tomé Pinto, general.
Despacho n.O 44/91
Assrtnto: Nomeação do Director da Arma de Artilharia
1. Nomeio director da arma de artilharia o general (51369911) Júlio
Faria Ribeiro de Oliveira, deixando de exercer as funções de
director interino o brigadeiro (50277211) Eurico António de
C. e Me10 Sales Grade.
2. O general Ribeiro de Oliveira assume funções em 15 de Fevereiro de 1991.
Lisboa, 14 de Fevereiro de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior
do Exército Interino, Alípio Tomé Pinto, general.
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Despacho n.O 5-1/91

Asslmfo: Nomeaçáo do 2.O Comandante do Corpo do Exército Nacional
Nomeio 2.O comandante do Corpo de Exército Nacional, em acumulação de funções, o general (51369911) Júlio Faria Ribeiro de
Oliveira, director da Arma de Artilharia.
Lisboa, 20 de Fevereiro de 1991. - 0 Chefe do Estado-Maios
do Exército Interino, Alipio Tomé Pinfo, general.
Despacho n." 8/91

Assunto: Nomeação do Director do Serviço de Saúde
1. Nomeio director do serviço de saúde o brigadeiro José Manuel
Carrilho Ribeiro, em substituição do brigadeiro António Augusto
Antunes Pinheiro, que transitou para a situação de reserva.
2. O brigadeiro Carrilho Ribeiro assumirá funções no dia 1 de Fevereiro de 1991.
Lisboa, 15 de Janeiro de 1991.- 0 Chefe do Estado-Maior
do Exército, Mário Finilino Miguel, general.

Despacho nP 8-1/91

Assunto: Nomeaçáo do Comandante da Região Militar do Sul

. Após ter sido observado o disposto na alínea g) do n? 2 do artigo 47.0 da Lei n.O 29/82, de 11 de Dezembro, em Sessão do
Conselho Superior de Defesa Nacional de 14 de Fevereiro
de 1991, nomeio comandante da Região Militar do Sul o general (50275311) Adelino Rodrigues Coelho, em substituição
do general (51461211) Adriano Albuquerque Nogueira, que vai
desempenhar outras funções.
2. O general Rodrigues Coelho assumirá funções em data a definir
oportunamente.
Lisboa, 2 1 de Fevereiro de 1991. - 0 Chefe do Estado-Maior
do Exército Interino, Alípio Tomé Pinfo, general.
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Condecorações
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 21P, n.O 1, 25.0, n.O 1, alínea a), n.O 1, e 67.O,
n.O 3, do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto n.O 566171, de 20 de Dezembro, condecorar com a medalha
de prata de serviços distintos o coronel de engenharia Justino
António de Almeida.
13 de Dezembro de 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, António Soares Carneiro, general.
(D.R., I1 Série, n." 10, de 12 de Janeiro de 1991.)

Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 33P, 35P, nP 2, alínea a), e 67.O, n.O 3, do
Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto n.O 5661
171, de 20 de Dezembro, condecorar com a medalha de mérito
militar de 1." classe o brigadeiro (50419711) Arménio Gomes
dos Santos Silva.
14 de Dezembro de 1990.- O Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, António Soares Carneiro, general.
(D. R., I1 Série, n.O 10, de 12 de Janeiro de 1991.)

Estado-Maior do Exército
Por portaria de 3 de Janeiro de 1991
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 21.0 e 22.0, com referência ao n.O 3 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o brigadeiro (50935311) António Augusto Antunes
Pinheiro.

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N." 6

433

Por portaria de 4 de Janeiro de 1991
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 21.0 e 22.O, com referência ao n.O 3 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o general (50597111) Manuel Amorim de Sousa
Menezes.
Por portaria de 7 de Janeiro de 1991
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.O e 22.O, com referência ao n.O 3 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o brigadeiro (50705711) António Francisco Martins Marquilhas.
Por portaria de 22 de Janeiro de 1991
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 21.0 e 22.O, com referência ao n.O 3 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Mcdalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o brigadeiro (51061411) Gabriel Augusto do
Espírito Santo.

Por portarias de 25 de Janeiro de 1991
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.O, com referência ao n.O 1 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel de infantaria (31232962) Firmino
Luis Ferreira Augusto.
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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.O e 2 5 . O , com referência ao 1i.O 1 do
artigo 67.0, todos do Regulamento da Medalha Militar s das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezem1971, o coronel de engenharia (50767611) Carlos Eué ia A uénio. do Carnio Martins.
>.,ws v ,

*

I

Manda odchefe

ricr

do Esiado-Maior do Exército condecorar com a

ao abrigo dos ar&
arti& 67,". Lodas_c

Por portarias de 7 de Fevereiro de 1991
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.O, com referência ao n.O 1 do
artigo 67.0, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o brigadeiro (50277211) Eurico António de Carvalho e Melo Sales Grade.
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.O, com referência ao n.O 1 do
artigo 67.0, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de infantaria (51395911) Joaquim Simões
Duarte.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.0 e 25.O, com referência ao n.O 1 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de infantaria (50995711) Alberto Hugo
Rocha Lisboa.
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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.O, com referência ao n.O 1 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de infantaria (51274511) José Manuel
de Ataíde Montez.
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.O e 25.O, com referência ao n.O 1 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel de infantaria (07573864) Abílio
Dias Afonso.
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.O, com referência ao n.O 1 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel de infantaria (50994811) António
Me10 de Carvalho.
Manda o CheEe 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.O, com referência ao n.O 1 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de artilharia, na reserva, (51460411)
Altinino Fernandes Gonçalves.
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.O e 25.O, com referência ao neO1 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o major do serviço de administração militar
(05966764) José Carlos Mendonça da Luz.
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.O e 25.O, com referência ao n.O 1 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
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Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel do serviço geral do Exército
(5090001 1) Carlos Duarte Pereira.

-

Por portarias de 8 de Fevereiro de 1991
I

.

Manda o Chefe ao Estado-Maior ao 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.O e 36.O do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
brigadeiro (504323 11) Jorge Alberto Gabriel Teixeira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1." classe por, segundo parecer
do Comelho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33." e 36.O do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
coronel de infantaria, na reserva, (5 139 1711) António Xavier
Lopes Pereira de Menezes.
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.O do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
tenente-coronel do serviço de administração militar (50725711)
Sérgio Parreira de Campos.
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.O do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
major do serviço geral do Exército (52053711) Eduardo Rui
Valdez Faria.
Manda o Chefe do Esta&-da Bhii~
c m x k x m r com a
medalhã de mérito militar de-2.". @asse por, segun& parecer
do ConseTlio Supe'rTor 3 e -Disciplina do Exército, ter sido
consi&radcrãú - ãbrigo dos- GtGos- 33." e 35.O do Regulamentõ ba- 44ddh~-MHlrai', de ZIT &e Uezembro de 197 1, o
. .- g e. d
- d-o Esrcito (50528 1 1 1) LibertBrio Alves
major do serviço
Ferreira.

2.' Strie

ORDEM DO EXERCITO N." 6

437

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.O do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de infantaria (14046682) José Paulo Bernardino Serra.

-

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.O do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de infantaria (07622981) Jorge Manuel da Costa Ramos.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3." classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33.O e 36.O do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de infantaria (02054282) João Otílio Passos 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.O do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de infantaria (03990281) Luís Manuel Guerra Nery.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.I classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33." e 36.O do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão de infantaria (13805183) Flávio Luís Vara Miranda.
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.O do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do serviço de material (50456511) Rui Quintino Guerreiro Daniel.
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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 33.0 e 36.O do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitáo do serviço geral do Exército (50930111) António Simões
Pilré.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalhn 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.O do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitão do quadro técnico de secretariado (18182273) José Manuel de Alrneida Soares.
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 Ex6rcit0, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 33." e 36.O do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitáo do quadro técnico de secretariado (73666572) Luis Manuel Louro Vilela.
Por portaria de 28 de Dezembro de 1990
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.O do Regulamento da Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o
capitáo de infantaria (10331783) Domingos Luís Dias Pascoal.
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.O 566171, de 20 de Dezembro, os seguintes
oficiais:
4 de Janeiro de 1991
Coronel de infantaria (5140301 1) Jaime António Sequeira Marques.
Tenente-coronel de artilharia (50041411) Mário José Vershneider Pereira da Silva.
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1 1 de Janeiro de 1991

Tenente-coronel de cavalaria (39403060) Orlando Antero Rebanda
Páscoa.
Major do serviço de material (5013481 1) José Pereira.
25 de Janeiro de 1991

Coronel do SSIRes (50938411) António de Oliveira Pedro.
Coronel do SS/Res (509381 11) Eduardo Manuel Pereira da Mota.
Coronel do SSIRes (50936111) Ernesto Mendes Ferrão.
Coronel do SS/Res (31091753) Jorge Manuel de Sousa Goulão Pestana
Bastos.
Coronel SSIVet (51338911) José Calhaco Baginha.

Registados na Chancelaria das Ordens Portuguesas os diplomas referentes ao agraciamento com condecorações estrangeiras aos seguintes oficais:
General (51468311) Carlos Manuel de Azevedo Pinto Me10 e Leme,
com a Grã-Cruz da Ordem da Estrala Polar da Suécia; com a
Grá-Cruz da Ordem de Mérito de Chipre e com a Grã-Cruz da
Ordem de S. Gregório Magno, do Vaticano.
Coronel de cavalaria (50432711) Manuel Soares Monge, com o grau
de Grande-Oficial da Ordem da Estrela Polar da Suécia.
Major de infantaria (80000370) Vasco Henrique de S. Travassos
Valdez, com o grau de Comendador da Ordem da Estrela Polar
da Suécia.

Por portaria de 8 de Fevereiro de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques, Patrono do Exército, de 3." classe,
nos termos do artigo 4.0 do Decreto-Lei 11." 397185, de 11 de
Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 1."
do mesmo decreto, o capitão do serviço geral do Exército, na reserva, (52 1701 11) Manuel Vermelho Moreira.

440

ORDEM DO EXCRCITO N." 6

2." Série

Louvores
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Louvo o coronel de infantaria (51403911) José Alberto Reynolds
Mendes, pela forma prestigiante como desempenhou as funções
de assessor de estudos no Colégio de Defesa NATO (NDC), em
Roma, durante um período de três anos, que terminou em 1-9-90.
Tendo sido responsável por um dos seis períodos de estudo
que compõem o curso do NDC, «As Regiões do Mundo e a sua
importância para a NATO)), reconhecido como um dos mais
trabalhosos devido ao vasto âmbito e A diversidade dos assuntos
a estudar, fê-lo de um modo notável, organizando uma excelente
sequência de conferências e seminários. De realçar a qualidade
das selecções que fez das leituras recomendadas, indicação segura
da profundidade do empenho pessoal e inteligência.
Como responsável, durante parte da sua comissão de serviço,
pelo trabalho de um comité, demonstrou apreciável capacidade
para liderar um grupo internacional, alcançando os melhores
resultados através do estabelecimento de um desejável equilíbrio, entre a sua orientação pessoal e a liberdade de discussão
entre os membros. Neste campo, sempre promoveu o trabalho
de formação de consensos, tratando as diferentes opiniões com
flexibilidade e abertura de espírito, sem deixar de demonstrar
uma forte capacidade de liderança quando as circunstâncias lho
exigiram.
Noutras áreas em que foi chamado a participar, igualmente se
houve com assinalável briIho, entusiasmo, dedicação, verticalidade e sentido patriótico na defesa dos interesses nacionais,
nomeadamente em representação do Colégio em várias reuniões
internacionais - das quais apresentou valiosos relatórios indicadores de uma apreciável capacidade de análise-, como sponsor
dos auditores espanhóis durante cerca de dois anos na ausência
de um assessor de estudos com aquela nacionalidade e, como
Senior National Representative, no apoio aos auditores nacionais.
Oficial ponderado e dotado de elevada competência profissional
e excepcionais qualidades pessoais, de que há a destacar uma
esmerada educação, grande afabilidade e sentido de cooperação,
o coronel Reynolds Mendes prestigiou as Forças Armadas Portuguesas, devendo os seus serviços, no Colégio de Defesa NATO,
ser considerados de elevado mérito.
27-12-90. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Antdnio Soares Carneiro, general.
(D.R., I1 Série, nP 15, de 18 de Janeiro de 1991.)
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Louvo o coronel de engenharia Justino António de Almeida pela extraordinária dedicação e elevada competência de que tem dado
provas ao longo dos 10 anos em que vem desenvolvendo a sua
actividade na direcção e fiscalização das obras de construção
do complexo social das forças armadas.
Desde o início a sua actuação tem sido sempre bem marcada pela
forma meticulosa, construtiva e inteligente como procede ao estudo dos sucessivos projectos postos a concurso, como aprecia
as propostas dos concorrentes e como sabe estabelecer e conduzir
os contactos permanentes com os empreiteiros seleccionados, no
correcto cumprimento da legislação em vigor e na intransigente
defesa dos interesses dos SSFA.
Possuidor de grande sensatez, indesmentivel competência técnica
e fácil relacionamento humano, o que, desde logo, o coloca numa posição dominante, a ele se deve em larga medida o êxito
que, no aspecto técnico, tem caracterizado a construção do complexo. É de assinalar a forma como consegue impor aos empreiteiros o exacto cumprimento das disposições contidas nos cadernos de encargos e como, no dia-a-dia, toma as decisões ou propõe as alterações que se impõem nos casos omissos ou quando
as circunstâncias o exigem.
Perfeitamente integrado no espírito e na filosofia presentes na
concepção do COSFA e apoiado na sua já longa experiência,
são de assinalar o entusiasmo e a devoção com que se dedicou
à sua missão, chegando ao ponto de ver a sua saúde afectada
pelo esforço desenvolvido e pelo quase permanente estado de
preocupação em que o volume, a complexidade e a delicadeza
de algumas situações surgidas no decurso dos trabalhos o mantiveram e que conseguiu sempre superar de forma hábil e merecedor dos maiores elogios.
Pela sua conduta a todos os títulos distinta, pela sua dedicação
sem limites à missão de que foi incumbido, pelo excelente e
invulgar relacionamento que sempre conseguiu com aqueles com
quem tem trabalhado e pelo empenho posto na defesa dos nossos
interesses, é de inteira justiça que se destaque a actuação do
coronel Justino de Almeida, de que resultou prestígio para as
forças armadas e que os seus serviços sejam considerados extraordinários, relevantes e distintos.
13-12-90.- O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Antdnio Soares Carneiro, general.
(D. R., I1 SBrie, n." 10, de 12 de Janeiro de 1991.)
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Louvo o tenente-coronel de engenharia (41045060) Carlos Manuel
Ribeiro de Magalhães porque, durante mais de quatro anos em
que tem prestado serviço na CEOMEIEMGFA, tem revelado
elevada competência profissional, permanente disponibilidade
para o serviço, elevado sentido de dever e espírito de sacrifício,
bem como excelentes conhecimentos técnicos e administrativos,
bem evidenciados na fiscalização de várias empreitadas das
quais se destaca a de remodelação do quartel do CINCIBERLANT
em Oeiras, pelo montante, pela diversidade de especialidades
envolvidas e pela complexidade.
De salientar o seu excelente relacionamento com os comandantes e directores das instalações OTAN em Portugal, bem como
com entidades civis relacionadas com a elaboração de projectos
ou execução de empreitadas na busca permanente das melhores
soluções técnicas com respeito pelos condicionamentos de ordem
económica e a maneira franca, objectiva e competente como sempre estuda e põe os assuntos, num espírito de salutar colaboração.
Oficial disciplinado e disciplinador, bem conhecido pelas suas
notáveis qualidades de trabalho, elevada craveira intelectual, espírito de iniciativa, excepcional zelo pelo serviço, elevado moral
voluntarismo e lealdade, merecendo o respeito e admiração dos
camaradas e a consideração dos superiores, é um excelente auxiliar da presidência da CEOME, sendo inteiramente merecedor
deste público louvor.
11-12-90.-0 Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, António Soares Carneiro, general.
(D.R., I1 Série, n." 10, de 12 de Ianeiro de 1991.)

Estado-Maior do Exército
Louvo o general (50597111), Manuel Amorim de Sousa hknezes, pelos altos serviços prestados ao Exército e ao País ao longo de
cerca de 50 anos de carreira militar, durante a qual desempenhou com excepcional brilho e dignidade funções de grande responsabilidade e, por vezes, de especial sensibilidade, evidenciando em todas elas culto das virtudes militares e apelo aos mais
nobres ideais de serviço.
Afirmando-se, logo no inicío da sua carreira, como um oficial extremamente brioso e desembaraçado, dotado de apreciável cultura, viva inteligência e destacado espírito de iniciativa, foi de-
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signado para funções de relevo como instrutor de oficiais e no
serviço de Estado-Maior sobretudo aqui se afirmando como um
profissional altamente qualificado tanto em missões de fempo
de paz como em operações no Ultramar e ainda no âmbito internacional.
Tendo ascendido ao generalato, as elevadas qualidades morais
e intelectuais do general Sousa Menezes, a sua excelente formação militar, as suas afabilidade de trato, capacidade de diálogo
e de relacionamento, aliadas a firmeza de atitudes e apurado
bom senso, ficaram amplamente confirmadas nas várias e complexas funções de Direcção e de Comando que exerceu, bem
como em importantes missões externas que desempenhou, tendo-se havido sempre de forma distintíssima.
Ao transitar para a situação de reserva, sendo considerado que
a sua brilhante folha de serviços, a invulgar experiência e qualificação no campo do ensino superior militar e a permanência
em situações muito diversificadas ihe permitiam uma visão alargada dos problemas respeitante à conduta das operações terrestres, foi nomeado para integrar o restrito grupo de oficiais
generais encarregado de compilar e preparar para publicação
a doutrina seguida pelo Exército na sua manobra contra-subversiva. Mais uma vez veio a desenvolver um trabalho de muito
mérito que possibilitou a edição, em livro de reconhecido interesse, de tal doutrina.
Por toda uma longa, exemplar e excepcional carreira, é muito
grato ao Comandante do Exército, e constitui imperativo de justiça, prestar pública homenagem ao general Sousa Menezes,
enaltecendo as qualidades militares e humanas deste prestigiado
oficial, cujos serviços, de que resultou honra e lustre para o
Exército, devem ser considerados importantes, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 4 de Janeiro de 1991.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Fitarnino Mignel, general.
Louvo o gene1) Adérito Aunusto Figueira, Director dp
Arma de Infantaria, pela forma eficiente e prestigiante para
o Exército, como vem desempenhando o seu cargo há mais
de 3 anos.
Oficial general de reconhecida competência técnico-profissional
e elevada capacidade de comando, a sua acção na Direcção
da Arma de Infantaria tem-se pautado pela observância per-
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manente da conciliação entre os objectivos do Exército e os
interesses da Arma e do seu pessoal, mantendo elevado espírito de corpo entre os brgãos e Unidades da Infantaria.
Conhecedor profundo dos Quadros Permanentes da sua Arma
de origem, conhecimento muitos vezes individualizado sobre
as qualidades e personalidades dos seus oficiais e sargentos,
a sua acção na administração do pessoal, na sua área de competência, tem-se pautado pelo rigor e defesa das necessidades
do Exército e a satisfação, sempre que possível, dos interesses
individuais, o que lhe tem permitido manter coesos, e sempre
informados, quadros significativos e importantes no conjunto
das Armas.
Na área da instrução, soube impulsionar a Direcção da Arma,
no trabalho importante que vinha desenvolvendo, para procurar soluções realistas, padronizadas e eficientes para o novo
conceito de Serviço Efectivo Normal, lançando mão dos conhecimentos acumulados na Escola Prática da Arma e nas Unidades, por forma a que a transição de conceitos se faça sem
perdas significativas nos níveis a atingir na instrução. Transição que aconselha a permanência do general Figueira nas
funções actuais, ainda que o Exército reconheça as suas altas
qualidades de comando e a sua aptidão para um Grande
Comando Territorial.
Militar de carácter impoluto, praticando em elevado grau as
virtudes da disciplina, da lealdade e da camaradagem, o gene
ral Adérito Figueira prestigia o Corpo de Generais do Exército,
pelo que o Comandante d o ~xército deseja manifestar-lhe o
seu elevado apreço, reconhecer a forma competente como tem
desempenhado o seu cargo e classificar os seus serviços, de
que tem resultado lustre para o Exércitp, como extraordináI I a . Ifi'FK ) ,C
rios, relevantes e muito distintos.

,

'

.

b
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Ministério da Defesa Nacional, 1 de Fevereiro de 1991. -0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firnzino Miguel, general.
Louvo o brigadeiro (50277211) Eurico António de Carvalho e Me10
Sales Grade, pela forma esclarecida, empenhada e muito eficiente, como vem desempenhando, há mais de 3 anos, o cargo
de Director do Serviço de Pessoal do Exército.
Militar muito competente, ponderado e sensato, metódico e
possuidor de um elevado espírito de missão e de bem servir,
muito leal e frontal na exposição dos seus pontos de vista, o
brigadeiro Grade revelou possuir profundos conhecimentos na
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área de administração de pessoal, aliás, em parte, decorrentes
das funções docentes que exerceu, durante vários anos, no
Institituio de Altos Estudos Militares, bem patentes na forma
como organizou e geriu o serviço, garantindo a necessária
capacidade de resposta às várias solicitações apesar da dificuldade sentida em termos de pessoal e meios de apoio informático.
O brigadeiro Grade, no cumprimento da sua missão, deslocou-se frequentemente a quartéis-generais, unidades, estabelecimentos e órgãos do Exército para, através de contactos directos, tomar conhecimento dos problemas existentes na área
do Pessoal e prestar esclarecimentos sempre muito válidos.
Pela sua maneira de ser, pelo seu espírito de isenção, pelo
seu sentido humano no tratamento dos vários problemas, o
brigadeiro Grade impôs-se facilmente à consideração e estima
dos seus camaradas e subordinados.
Colaborou directamente em vários estudos e planos e elaborou
normas de execução numa área muito sensível como é a da
gestão de pessoal militar e civil e num período de grandes e
significativas alterações consequentes da publicação de nova
legislação enquadrante do funcionamento do Departamento de
Pessoal do Exército.
Na difícil, delicada e desgastante tarefa de dar execução aos
planos e directivas superiores, o brigadeiro Sales Grade p6s
à prova as suas elevadas qualidades profissionais, a sua força
de vontade, a sua elevada capacidade de trabalho e de organização, sendo, sem dúvida, um óptimo colaborador do Ajudante-General do Exército.
Por tudo o que foi referido, os serviços prestados pelo brigadeiro Sales Grade, de que resultou honra e ilustre para o
Exército, devem ser considerados como extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 21 de Dezembro de 1990,- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, A4ário Firmino Miguel, general.
Louvo o brigadeiro (50955311), António Augusto Antunes Pinheiro
pela elevada competência, extraordinário empenho e relevantes qualidades pessoais demonstradas ao longo da sua carreira
militar, tendo contribuído, ao longo de trinta e seis anos de
serviço efectivo, para a eficiência e prestígio do Serviço de
Saúde do Exército.
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Quer na vertente técnico-profissional da sua especialização
médico-cirúrgica, quer na vertente militar, o desempenho das
diversas funções de responsabilidade que ocupou, caracterizou-se pelo rigoroso, competente e profícuo labor nelas desenvolvido e pelos excelentes resultados obtidos. De salientar, a
sua actuação brilhante, eficaz e prestigiante, na Direção do
Hospital Militar de Bissau, na Direcção do Hospital Militar de
Lourenço Marques, na Chefia da Casa de Saúde da Família
Militar, na Direcção do Hospital Militar Principal, na Direcção
da Escola do Serviço de Saúde Militar e, finalmente, na Direcção
do Serviço de Saúde do Exército. Toda uma apreciável vida
médico-militar perfeitamente cumprida e plenamente conseguida,
digna de todo o apreço e de ser apontada como exemplo a seguir
pelos mais novos.
Como Director do Serviço de Saúde, durante os últimos três
anos, não s6 promoveu a recuperação das instalações e reorganizou os Serviços da Direcção actualizando-a e tomando-a mais funcional, como se empenhou profundamente na
elaboração de estudos, propostas, directivas e normas, que
melhoraram, de modo sensível, a eficácia do Serviço de Saúde
do Exército.
De salientar, entre muitas outras oportunidades que foram
objecto da sua atenção e providência, a cooperação doutrinária da prestação de Cuidados Primários de Saúde das
UU/EE/OO do Exército, a nova filosofia que enforma a gestão das verbas destinadas a encargos com a saúde, a radical
mudança da administração do material sanitário e da sua
actualização, a revisão da organização territorial do Serviço
de Saúde, o reapetrecharnento dos Hospitais Militares, os estudos e propostas sobre carreiras e quadros do pessoal de serviço de Saúde, a concretização da Unidade Cirúgica Móvel e
o combate às toxicodependências em meio militar.
Sublinha-se ainda o seu excelente relacionamento humano, a
sua generosidade e dedicação e o bom entendimento mantido
com os Comandantes e Directores das Unidades e Estabelecimentos dele dependentes e de um modo geral com todas as
Entidades relacionadas com o Serviço de Saúde, demonstrando
elevada compreensão das suas responsabilidades e o espírito
de bem servir que sempre o norteou.
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Pelo exposto, é de inteira justiça louvar a acção do brigadeiro
Antunes Pinheiro e considerar extraordinários, relevantes e
muito distintos os serviços por si prestados no Serviço de
Saúde e dos quais resultou lustre e honra para o Exército.
Ministério da Defesa Nacional, 3 de Janeiro de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Louvo o brigadeiro (50705711), António Francisco Martins Marquilhas pela forma competente, dedicada e entusiástica como
desempenhou todas as variadas missões que lhe foram cometidas, em campanha e em tempo de paz, ao longo de mais
de trinta e seis anos de serviço militar no activo que agora
abandona para, a seu pedido, transitar para a situação de
reforma.
Excelente praticante do desporto militar, desde o início da
sua carreira de oficial se dedicou com muito entusiasmo ao
estudo, prática e ensino da Educação Física Militar, desempenhando por diversas vezes funções de Instrutor e de Mestre
daquela área do ensino militar, quer no Centro Militar de
Educação Física, Equitação e Desportos, quer na Academia
Militar, sempre evidenciando notável competência, interesse e
dedicação, a que se ficou devendo o elevado nível de preparação atingido pelos seus instruendos, comprovado, nomeadamente, pelos resultados obtidos em diversos Campeonatos
Desportivos.
Durante as mais recentes Campanhas do Exército Português
em Africa, quer como comandante de esquadrão no Teatro
de Operações da Guiné, quer como 2.O comandante de batalhão e oficial do Comando-Chefe das Forças Armadas, no
Teatro de Operações de Angola, evidenciou inteligência, competência profissional, desembaraço, iniciativa e capacidade de
organização, qualidades que lhe permitiram cumprir missões
importantes de combate, de apoio às autoridades, de promoção social de populações e de preparação de Grupos Especiais.
Oficial prestigiado da sua Arma, nos postos de tenente-coronel e coronel desempenhou os cargos de 2.O comandante do
Regimento de Cavalaria de Estremoz onde, mais uma vez,
deu provas de grande capacidade de comando, fomentando o
espírito de corpo, dotando a Unidade de importantes e funcionais infra-estruturas, estabelecendo relações privilegiadas com
as autoridades locais, mantendo sempre elevados padrões de
prontidão e eficiência operacional da Unidade.
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Nomeado 2 . O comandante da l.n Brigada Mista Independente
em fase imuortante desta Grande Unidade na vertente de contribuição para a Aliança Atlântica, da qual se destaca a participação no Exercício Display Determination, o brigadeiro Marquilhas impôs-se como elemento coordenador de esforços, entusiasta no cumprimento da missão e dinamizador da boa imagem da Brigada junto de forças aliadas.
Depois de servir no Corpo Militar da Guarda Nacional Republicana, como comandante de batalhão e chefe do Estado-Maior, onde a sua acção foi mais uma vez reconhecida, o
brigadeiro Marquilhas foi empossado nas funções de Director
do Serviço de Educação Física do Exército, onde desempenhou acção importante para o Exército, nas áreas da instrução, num impulsionamento das actividades desportivas quer
a nível nacional quer nas representações no estrangeiro e ainda
no relacionamento da Direcção com organismos civis congéneres. São de realçar as óptimas relações estabelecidas com
as Federações Nacionais das várias modalidades desportivas
com interesse para o Exército e os estudos sobre protocolos
a estabelecer com a Direcção-Geral de Desportos e, mais
recentemente, com a Faculdade de Motricidade Humana, da
Universidade Técnica de Lisboa, de que resultarão benefícios
recíprocos.
Por tudo isto, considero que o brigadeiro Martins Marquilhas revelou, ao longo da sua carreira, aptidões e virtudes
militares, inúmeras vezes reconhecidas, que o consideram como
um bom oficial general e, que os serviços por si prestados,
de que resultaram honra e lustre para o Exército e para a
Nação, devem ser considerados relevantes e muito distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 7 de Janeiro de 1991. - 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Louvo o brigadeiro (51061411) Gabriel Augusto do Espírito Santo,
pela forma excepcionalmente competente, eficiente, esclarecida
e distinta como exerceu, durante três anos e sete meses, as
importantes, complexas e absorventes funções de chefe do
Gabinete do General Chefe do Estado-Maior do Exército.
Oficial dotado de uma vastíssima experiência profissional e
diversificada formação técnico-militar, a que alia uma sólida
formação cultural e humana, o brigadeiro Espírito Santo
correspondeu, inteiramente, às altas exigências do cargo e à
confiança que o General Chefe do Estado-Maior do Exército
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em si depositou, dando, uma vez mais, inequívoco testemunho
de um invulgar conjunto de virtudes militares e de qualidades
pessoais que o têm imposto como um dos mais brilhantes e
valiosos colaboradores do Comandante do Exército.
Como chefe do Gabinete, num período de grandes transformações por que passam as Instituições Militares, o brigadeiro
Espírito Santo, pela sua superior inteligência, inexcedível lealdade, incondicional disponibilidade, clara percepção dos problemas, especiais dotes de relacionamento humano e esmerada
educação, prestou inestimável apoio ao General Chefe do
Estado-Maior do Exército e assegurou o melhor entendimento
e proveitosa colaboração com os outros Ramos das Forças
Armadas. EMGFA. Ministério da Defesa Nacional e outros
Departamento do Estado, e bem assim com as mais diversas
instituições públicas e privadas, prestigiando o Exército e valorizando a imagem da Instituição.
Igualmente relevante foi a sua acção como coordenador, a
nível Exército, da cooperação técnico-militar com os Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa, área em que as suas
judiciosas propostas e oportunos pareceres sempre denotaram
uma clara percepção dos altos interesses a salvaguardar e das
acções a fomentar e a apoiar no âmbito da missão das Forças
Armadas, a ele se ficando a dever resultados frutuosos e dignificantes, que não se confinam ao simples domínio militar, mas
têm, seguramente, reflexos muito positivos no quadro mais
vasto das relações entre Portugal e aqueles Países.
A notável acção do brigadeiro Espírito Santo extravasou, porém, o
âmbito das suas responsabilidades como chefe do Gabinete,
mostrando sempre completa disponibilidade para colaborar em
estudos do maior interesse para o Exército, designadamente no
tocante
reorganização e reequipamento, produzindo importantes trabalhos a título individual ou orientando,- superiormente, grupos empenhados em tais estudos, ambos com influência decisiva nas propostas oportunamente apresentadas em
sede própria.
Nestes, como noutros trabalhos, em conferências, artigos de
opinião e em intervenções públicas superiormente solicitadas
ou autorizadas, o brigadeiro Espírito Santo revelou um profundo conhecimento do Exército e dos desafios que hoje se
colocam à Instituição Militar, divulgando e defendendo, ao
mesmo tempo e de de forma intransigente, os valores perenes
da Instituição que, devotada e entusiasticamente, serve há
38 anos, contribuindo, por mais esta forma, para o seu prestígio.
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Pelo excepcional conjunto de qualidades pessoais e de virtudes
militares, que, desde logo, o creditam como um militar de
eleição, pela forma como vive e estuda os grandes problemas
militares da actualidade, quer no âmbito nacional, quer internacional, mormente os decorrentes do novo ordenamento político-estratégico e da missão das Forças Armadas nas Sociedades Modernas, o brigadeiro Espírito Santo está naturalmente
predestinado a assumir funções da mais elevada responsabilidade na hierarquia militar, correspondendo ao perfil do oficial
general que a Instituição Militar exige na década de rápidas
e grandes transformaçáes que agora se inicia.
É pois, com viva satisfação que o General Chefe do Estado-Maior do Exército lhe manifesta o seu elevado apreço, gratidão e estima, bem como o dos oficiais generais com maiores
responsabilidades no Exército, na altura em que, por motivo
de justa promoção ao posto imediato, deixa as actuais funções, devendo os serviços por si prestados ser classificados
como extraordinários, relevantes e muito distintos, de que resultou indiscutível honra e lustre para o Exército, para as Forças
Armadas e para o País.
Ministério da Defesa Nacional, 22 de Janeiro de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Miírio Firmino Miguel, general.
Louvo o coronel de infantaria (51274511) José Manuel de Ataíde
Montez porque, no Comando do Regimento de Infantaria de
Angra do Heroísmo ao longo de mais de dois anos, manifestou excelente capacidade de desempenho profissiona1, não s6
no aspecto estritamente militar mas também em funções de
representação numa Guarnição de grandes tradições e responsabilidades na cooperação civil-militar.
Num período particularmente difícil pelas restrições em meios
humanos e materiais que se têm vindo a verificar, cumulativamente com a entrada em vigor do regime de cinco turnos
de instrução em determinadas especialidades, soube organizar
com firmeza e eficiência a sua Unidade, ultrapassando os problemas inerentes a alterações de fundo e apoiando, inclusive,
outras Unidades em situações de carência de especialistas.
Para além dos aspectos de organização interna da Unidade
devem salientar-se as preocupações e esforços para manter um
nível elevado do encargo operacional, o que foi conseguido.
Oficial de forte personalidade e trato fácil, o coronel Ataíde
Montez distinguiu-se no relacionamento com as entidades civis,
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com as quais estabeleceu excelente cooperação, benéfica para
a sua Unidade e dignificante para o Exército, merecendo por
isso referências elogiosas do Ministro da República. Deve
realçar-se das numerosas guardas de honra efectuadas, a recepção prestada a S. Ex? o Presidente da República, pela extrema
dignidade que o Regimento de Angra colocou nas respectivas cerimónias.
Em representação do Comando da Zona em cerimónias públicas e na recepção de Altas Entidades foi frequente a sua intervenção sempre pautada por um correcto sentido de missão e
elevada dignidade, conseguindo a consideração generalizada de
entidades e população civil tanto na Ilha Terceira como na Ilha
do Faia1 onde o Regimento dispõe de uma Companhia.
Oficial dotado de grande sentido de disciplina, imprimiu à sua
Unidade elevados paárões de disciplina e eficiência conseguindo
a melhor imagem pública da Unidade que comandou e prestígio para o Exército.
A acção de comando do coronel Ataíde Montez deve, assim,
ser entendida como causa de honra e lustre para este Ramo
das Forças Armadas devendo os seus serviços ser considerados
extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 28 de Novembro de 1990.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Louvo o coronel de infantaria (50995711) Alberto Hugo Rocha
Lisboa, pela competência, dedicação, entusiasmo e grande disponibilidade com que desempenhou, durante mais de cinco
anos, as mais diversas funções no Instituto de Altos Estudos
Militares.
Na Secção de Ensino de Administração, a que pertenceu durnte
três anos lectivos, foi notável o trabalho de sistematização,
acompanhamento e exploração de toda a legislação militar e
bem assim a docência no âmbito da Organização Militar e
da administração dos recursos humanos em tempo de paz,
matéria em que foi inovador e relativamente à qual produziu
elementos de estudo e trabalho do maior interesse.
Nos dois últimos anos lectivos transitou para a Secção de
Ensino de Táctica, integrando-se e dirigindo o grupo de trabalho da defensiva, onde teve a oportunidade de aplicar os
seus amplos conhecimentos da matéria, participando em temas
e trabalhos de campo onde era sempre o professor exigente,
trabalhador e muito interessado nos resultados do ensino. Como

452

ORDEM DO EXERCITO N.O 6

2.L Sbne

adjunto da 1." Repartição do Comando Operacional das Forças
Terrestres. nos exercícios «ORION» em 1986 e 1987. e em 1989.
como chefe da mesma repartição, deu um contributo notável ao
planeamento, acompanhamento e controlo do exercício e contribuiu para o seu aperfeiçoamento pelas propostas e sugestões
apresentadas.
Pelos seus vastos e profundos conhecimentos na área da administração de pessoal foi chamado a colaborar no estudo do
Estatuto dos Militares das Forças Armadas e no sistema de
avaliação, dele decorrente, no quadro da colaboração prestada
pelo IAEM ao Estado-Maior do Exército. A qualidade da sua
participação foi já apreciada mas é justo referir que a ela
se dedicou com extraordinário entusiasmo e interesse, mesmo
com prejuízo dos seus períodos normais de descanso, prestigiando o IAEM e prestando ao Exército serviços de carácter
militar relevantes, extraordinários e distintos.
Perseverante nos objectivos, atento e estudioso dos assuntos
da área da gestão e avaliação do pessoal, em vista do seu
maior rendimento e utilização para bem do Exército, que serve
com extrema dedicação e orgulho, o coronel Rocha Lisboa
é um oficial com qualidades e virtudes militares que conferiram
honra e lustre para o Exército e que o apontam para o desempenho de funções nas mais exigentes circunstâncias.
Ministério da Defesa Nacional, 29 de Novembro de 1990.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firnzino Miguel, general.
Louvo o coronel de infantaria (51395911) Joaquim Simóes Duarte
pela forma altamente eficiente, prestigiante e digna como
desempenhou durante cerca de dois anos as funções de chefe
da 6." Rep/EME. Oficial com sólidos conhecimentos na área
da instrução, inteligente, com muita facilidade de relacionamento e excepcional capacidade de julgamento dos vários parâmetros que condicionam a instrução, facilmente equacionou,
mercê destas qualidades, as áreas pelas quais o Departamento
de Instrução é responsável conduzindo a sua Repartição à
realização e produção de diversos estudos no âmbito do planeamento da instrução.
No âmbito do SEN é de salientar, pela sua importância para
o Exército e pelo trabalho que foi necessário desenvolver, os
estudos inerentes ao planeamento da instrução com vista à sua
redução para 12 meses, nomeadamente o CFP, o CEOM, o
COM e o CSM e a sua articulação, por forma a elaborar um
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plano de cursos para 1990 que constitui um todo harmonioso,
tanto nos cursos de formação como na instrução complementar.
Ainda neste âmbito e já no corrente ano, foi intenso e muito
valioso o seu contributo no Grupo de Trabalho que integrou,
destinado a estudar «Um novo Conceito para o Serviço Militar
Obrigatório)). Sentindo a necessidade de concluir rapidamente
a elaboração das fichas individuais de instrução para a Instrução Básica, com vista à elaboração oportuna das fichas individuais de instrução das várias especialidades do Exército,
tanto do CFP como do CSM e do COM, impulsionou de tal
maneira esta área de actividade, que foi possível pôr em execução, em 1Jan89, as novas fichas de instrução com objectivos claramente definidos.
De igual modo impulsionou a elaboração das fichas das especialidades do Exército que permitiu a definição e aprovaçáo
dos vários objectivos finais, de aprendizagem e de habilitação, sem as quais não teria sido possível a elaboração das
fichas individuais de Instrução que, para a maioria das especialidades, ficaram concluídas até Dezembro de 1989, permitindo assim a sua aplicação nos cursos de formação d; SEN
do corrente ano. No âmbito dos Estabelecimentos de Ensino
Militar e Militar de Ensino foi notória a sua acção, não só
nos estudos de programação dos cursos da ESE e do ISM,
mas também na elaboração e actualização dos Estatutos da
AM, ISM, CM, IMPE e 10, em fase de acabamento, o que
vai definir, de uma forma concreta e objectiva, a legislação
suporte de todos os Estabelecimentos de Ensino. De salientar
também a importante e complexa acção desenvolvida na elaboração dos estudos em curso conducentes à foimulação dos
planos dos novos cursos do ISM e ESE imposto pelo Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado -no início
do corrente ano.
Verificando que a insuficiência de meios humanos era
um dos problemas fundamentais da Repartição, dedicou especial atenção à aquisição de meios informáticos e à informatização de algumas das suas actividades, o que possibilitou a
concretização, de uma forma eficiente, do plano de cursos do
SEN, da programação de Tiro, do Plano de Tirocínios, Estágios e Cursos e do controlo das verbas à disposição do Departamento de Instrução para fins de ~nstruçáo, o que
a execução de todas as tarefas com oportunidade e eficiência.
Dotado de óptimas qualidades no campo das relações humanas,
conseguiu criar um verdadeiro espírito de corpo e de missão
em todos os elementos da Repartição levando-os, a maior parte
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das vezes, a trabalhar para além das horas normais para que
as várias tarefas fossem executadas nos prazos estabelecidos
ou julgados oportunos quando, 2i priori, se julgava impossível.
Por isto, considero o coronel Simões Duarte um excelente
oficial superior da Arma de Infantaria que revelou, na chefia
da 6." Rep/EME, aptidões e virtudes militares que o creditam
para o desempenho de funções da mais elevada responsabilidade, e que os serviços por si prestados no Departamento de
Instrução, de que resultaram honra e lustre para a Nação,
devem ser considerados relevantes, extraordinários e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 29 de Novembro de 1990.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmirzo Miguel, general.
Louvo o tenente-coronel de infantaria (31232962) Firmino Luís
Ferreira Augusto, pela forma como desempenhou, com raro
entusiasmo e empenhamento, as importantes funções de professor dos Cursos do Instituto de Altos Estudos Militares durante
um período de cinco anos.
Oficial de grande lealdade e extrema dedicação coloca em
todos os trabalhos que lhe são solicitados um empenho, profundidade no estudo e rigor no seu tratamento que podem qualificar-se de extraordinários. Possuidor de sólida formação militar e cultural realizou trabalhos de investigação e estudo de
excepcional valia, nomeadamente sobre a resistência, e destacou-se no intercâmbio com a Escola Superior do Exército de
Espanha onde proferiu uma conferência que mereceu referências muito elogiosas.
O tenente-coronel Ferreira Augusto participou em diversos
grupos de trabalho, a que sempre dava colaboração muito
valiosa, e foi coordenador de viagens de diversos cursos, missão extremamente complexa e exigente, mas que cumpriu de
forma exemplar.
Todas as actividades que desenvolveu, solicitadas ou por sua
iniciativa, patentearam permanente preocupação de muita exigência consigo próprio e um acentuado desejo de prestigiar a
instituição militar a que se orgulha de pertencer.
No âmbito do ensino o tenente-coronel Ferreira Augusto
esteve colocado na Secção de Ensino de Estratégia e orientado
para o Curso Geral de Comando e Estado-Maior e, no corrente
ano, para o Curso de Promoção a Oficial Superior, sendo altamente considerado o irabalho desenvolvido quer pela qualidade das apresentações quer pela forma muito correcta como
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os assuntos eram tratados em função dos oficiais a quem se
destinavam.
Designado para chefiar uma repartição do grupo de planeamento do exercício nacional «ORION», teve iniciativas e actuações que mereceram excepcionais referências, sendo o seu contributo considerado da maior valia na âmbito das relações
públicas e altamente prestigiante para o oficial, e de que resultaram honra e lustre para o Instituto de Altos Estudos Militares e o Exército.
As excelentes qualificações profissionais e militares, de que
se destacam o espírito de sacrifício, honestidade, seriedade e
lealdade, assim como a grande qualidade de todos os trabalhos que realizou e o grande nível do ensino que ministrou
justificam que o tenente-coronel Ferreira Augusto seja considerado um oficial que honra a instituição militar e que os
serviços por si prestados sejam considerados extraordinários,
relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 16 de Novembro de 1990.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Louvo o tenente-coronel de infantaria (07573864) Abílio Dias
Afonso, do Centro de Instrução de Operações Especiais, pela
forma extraordinariamente competente como tem vindo a servir o
Exército e em especial durante a sua já longa permanência
naquela Unidade. A sua elevada formação humana e militar
evidenciou-se em todas as actividades profissionais que viveu,
em guerra e em paz, e que marcaram a sua conduta distinta,
a qual foi sempre elogiosamente referida: no comando de
tropas, em combate, revelou determinação, firmeza, decisão,
serena energia e alto espírito de missão; em funções de estado-maior, mostrou muita eficiência, acentuado espírito de organização, método e iniciativa; em actividades de instrução, quer
de comando de subunidades, quer em funções com ela relacionadas, sempre se houve com indiscutivel valor, brilho e notável dedicação, revelando natural capacidade de comando e
alta aptidão pedagógica, esta última recentemente comprovada
em curso no âmbito do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Profundo conhecedor do que à «Guerra Não Convencional»
diz respeito, pela vasta experiência acumulada através de laboriosos estudos, permanente actualização e visitas a unidades
de outros Exércitos, tem integrado vários gmpos de trabalho,
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quer no âmbito da Direção da Arma de Infantaria, quer do
Estado-Maior do Exército, nos quais a sua actuação se pautou
pela maior objectividade, isenção e qualidade, designadamente em 1988, no «Grupo de Trabalho para a reestruturação do
CIOE. A produção de documentação de apoio à instrução de
«Operações Especiais» mereceu-lhe o maior empenho e a sua
participação na elaboração da doutrina regulamentar sobre
«Operações Não Convencionais», recentemente aprovada, foi
relevantíssima.
Referência exemplar na sua Unidade e também na especialidade
de «Operações Especiais», para cuja eficiência e prestígio se tem
arduamente empenhado, sem a menor quebra de entusiasmo e
com o mais elevado espírito de bem servir e o mais arreigado
sentido de camaradagem, este leal, culto e inteligente militar,
tem tido actuação que se traduz em honra e lustre para o Exército e que corresponde a serviços que devem ser considerados
extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 30 de Novembro de 1990. - 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Migrrel, general.
Louvo o tenente-coronel de infantaria (50994811) António Me10
de Carvalho, pela forma distinta, excepcionalmente dedicada
e eficiente como, durante cerca de 30 meses, comandou o
Batalhão de Infantaria Mecanizado da 1." Brigada Mista Independente.
Oficial com invulgar espírito de missão, grande capacidade
de trabalho e elevado espírito de organização, dedico11particular
esforço e interesse à instrução de quadros e tropas, em todas as
suas vertentes, orientando, aconselhando e estimulando os seus
subordinados, cujas actividades acompanhava assiduamente.
Com alto sentido do humano e excepcionais qualidades morais,
a que associa transparente simplicidade que não isenta a
firmesa, gerou naturalmente à sua volta um ambiente franco
e salutar, propiciador de um forte espírito de corpo e vontade
de bem servir, que se traduziram numa notável preparação
para o combate evidenciada em todos os exercícios em que o
Batalhão tomou parte, quer no País, quer no estrangeiro.
Dotado de assinalável capacidade de gestão dos recursos e
de um conhecimento profundo dos assuntos de carácter logístico, atribuiu à manutenção dos materiais a seu cargo elevada
prioridade, que veio a reflectir-se no aumento substancial do
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seu grau de operacionalidade, nomeadamente no que se refere
às viaturas da família M113.
A lealdade, sensatez, integridade de carácter e espírito de
colaboração, qualidades que o tenente-coronel Me10 de Carvalho possui em alto grau, completam o perfil deste oficial
de excepção, cujos serviços prestados, de que resultaram honra
e lustre para o Exército, devem ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 21 de Dezembro de 1990.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mbrio Firnzi~zoMiguel, general.
Louvo o coronel de artilharia na reserva (51460411) Altinino Fernandes Gonçalves, pela forma altamente eficiente e dedicada como
tem desempenhado, desde há cerca de 5 anos, o cargo de director
do Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército.
Oficial muito sensato, leal, competente, com elevado espírito
de missão e forte personalidade, possuindo um conhecimento
profundo dos assuntos de gestão de pessoal em termos teóricos
e práticos que resultaram, em boa parte, das funções que exerceu no CEPE, no Centro de Classificação e Selecção de Coimbra,
na Repartição de Recrutamento da Direcção do Serviço de Pessoal
e como subdirector do Serviço de Pessoal, o coronel Altinino,
através do seu dinamismo, brio profissional e desembaraço,
soube reorganizar e desenvolver as actividades do CEPE de
uma forma que conferiu nítido prestígio ao CEPE quer no
interior das Forças Armadas quer no meio civil, conforme
se verifica pelas muitas solicitações de apoio no campo da
psicologia aplicada por parte de instituições e órgãos civis e
das Forças de Segurança e pelo recente protocolo de colaboração firmado com a Universidade do Minho.
Dotado de uma elevada capacidade de organização e de gestão,
tirou sempre o melhor rendimento dos meios disponíveis e,
mercê do seu espírito de iniciativa, procurou a adopção de
métodos actuais e inovadores que permitissem uma melhor
rendibilidade dos serviços do CEPE.
Por tudo o que foi referido e na altura em que o coronel
Altinino vai deixar a efectividade do serviço, é de todo o merecimento considerar os serviços por si prestados, de que resultou honra e lustre para o Exército, como relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 21 de Dezembro de 1990. -0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mdrio Firniilio Miguel, general.
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Louvo o coronel de artilharia (50705411) José Manuel Santos de
Faria Leal porque desempenhou com muito brilho, excepcionaí
competência e muito desembaraço, funções diversas e muito
complexas de professor, director de curso, chefe do Gabinete
de Estudos e Planeamento (GEP) e chefe de diversos grupos
de trabalho, no Instituto de Altos Estudos Militares. Como
chefe do GEP a actuação do coronel Faria Leal caracterizou-se pela capacidade e aptidão como organizador, por um
sentido meticuloso e oportuno, bem como uma grande capacidade de planeamento, mantendo estreita coordenação com as
Secções de Ensino e todo o Corpo Docente, de que resultou
um trabalho excepcional em apoio da Direcção do Instituto.
Merecem especial destaque, pela sua própria importância e
pelo esforço que envolveram, os seguintes trabalhos, realizados
durante a sua chefia do GEP: planeamento e organização de
dois Cursos Geral de Comando e Estado-Maior que, em solução transitória, se realizaram num s6 ano lectivo; organização,
planeamento e programação dos novos Cursos de Promoção
a Oficial Superior; estudo e proposta de sistematização do
Curso de Estado-Maior para uma duração de três semestres.
Foram trabalhos que exigiram estudos aprofundados, consideração de hipóteses sensatas e apresentação de propostas fundamentadas, em que o coronel Faria Leal evidenciou a sua
vasta cultura militar e perfeito conhecimento das realidades
e superiores interesses do Exircito.
Como director do Curso de Estado-Maior, nos anos lectivos
de 1988189 e 1989190, houve-se com inteiro agrado da Direcção do IAEM e dos discentes, dando a mais correcta interpretação às directivas e orientações superiores e conseguindo
um relacionamento exigente, mas cordial e humano, com os
oficiais-alunos, de que resultou o natural desenvolvimento de
um ambiente muito leal e franco, com evidentes manifestações de grande camaradagem e espírito de corpo.
Paralelamente com as tarefas antes apontadas o coronel Faria
Leal exerceu funções docentes com muita dedicação, empenho
e brilho, estando sempre patente o seu espírito construtivo,
grande capacidade de síntese, muita objectividade e realismo.
Integrado no intercâmbio com a Escola Superior do Exército de Espanha, apresentou uma conferência que foi muito apreciada como o testemunhou o seu Director. Inteligente, muito trabalhador, franco e leal o coronel Faria Leal levou a cabo,
no Instituto de Altos Estudos Militares, actividades notáveis
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de que resultou honra e lustre para o Exército e que, justamente, devem ser consideradas extraordinárias, relevantes e
distintas.
Ministério da Defesa Nacional, 28 de Dezembro de 1990. - 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mdrio Firnzino Miguel, general.
Louvo o coronel de engenharia (50767611) Carlos Eugénio
do Carmo Martins, pela forma como comandou, durante o
período de dois anos, a Escola Prática de Engenharia, pautando
a sua acção de comando pelas normas do rigor no planeamento
e programação, da determinação na execução e controlo, da
eficácia na análise dos custos e resultados, da lealdade nas
relações com todos os escalões da hierarquia, da camaradagem
na vivência diária com os oficiais, sargentos, praças e civis
que serviram sob as suas ordens.
Oficial sensato, calmo e dotado de uma capacidade de análise que se revelou muito perspicaz na avaliação dos principais
problemas que afectavam, sobretudo, a rendibilidade dos meios
à sua disposição, determinou uma linha de actuação que, sem
provocar soluções de continuidade, permitiu uma progressiva
melhoria das situações mais gravosas, abrindo perspectivas
para condições de estabilidades que se consideram virtuamente alcançadas.
Dispondo de património valioso em infra-estruturas e em equipamentos, estendendo-se por uma vasta área onde a propriedade militar é atravessada por vias de utilidade pública, confrontando com outras unidades militares estranhas ao Exército, tendo à sua responsabilidade a prestacão de serviços de
abastecimento de nível autárquico tanto às referidas unidades
como às Câmaras Municipais de Constância e Barquinha, no
comando da Escola Prática de Engenharia, demonstrou o coronel Carmo Martins possuir qualidades de gestor previdente e
atento, de comando, reveladas no controlo da disciplina, da
segurança e da ordem, de sociabilidade, no estabelecimento e
manutenção de relações de convivência com os comandos vizinhos e com as autoridades autárquicas.
Por outro lado, ultrapassando os limites próximos da zona
de influência da Escola Prática de Engenharia, a acção desenvolvida pelos seus militares no apoio prestado à população
civil fez-se sentir por todo o território, acorrendo a catástrofes, lançando pontes, estudando e executando obras de valorização local, em tudo reflectindo um excepcional espírito de
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missão, de disciplina, de determinação e de capacidade técnica
que são consequencia de uma acção correcta de comando.
A Instmção, integrando-se perfeitamente no espírito das Directivas do escalão superior, dedicou o coronel Carmo Martins
uma particular atenção, consciente como se mostrou da importância que a sua Escola tem no cumprimento da missão de
toda a Arma de Engenharia e reflexamente no Exército e da
sua imagem perante a opinião pública.
Pelas qualidades de carácter, lealdade, determinação, inteligência e bom senso demonstradas na prática do comando,
pelo empenhamento firme e constante na melhoria das condições de trabalho e na produtividade dos meios disponíveis,
pelos resultados obtidos na instrução e na área operacional e
ainda no apoio prestado fora do Exército contribuindo para a
sua boa imagem, considera-se que os serviços prestados pelo
coronel Carmo Martins foram relevantes e distintos e dos
mesmos resultou honra e lustre para o Exército.
Ministério da Defesa Nacional, 16 de Novembro de 1990. - 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Louvo o major de transmissões (14023675) Rui Manuel Xavier
Fernandes Matias, pelos serviços prestados ao Exército, com
especial referência ao período em que, após a frequência do
Curso Geral de Comando e Estado-Maior no ano de 1987/88,
desempenhou funções na Região Militar do Centro.
Inicialmente como oficial de transmissões, depois em acumulação com as funções de chefe do Centro Regional de Informática e finalmente como comandante do Destacamento de
Transmissões, sempre o major Rui Matias confirmou excepcionais qualidades de trabalho, os dotes de inteligência e a
marcada vocação militar que fazem dele um exemplo de oficial da mais elevada craveira e de quem o Exército e as Forças
Armadas muito têm a esperar sejam quais forem as missões
que lhe venham a ser atribuídas.
Confirmando as elevadas classificações obtidas na Academia
Militar e em cursos de especialização nacionais e estrangeiros
e ainda graças a um permanente esforço de actualização de
conhecimentos é um oficial de elevada competência e com
uma capacidade técnico-profissional que lhe permitem obter
o máximo rendimento dos meios colocados 21 sua disposição
não s6 através de uma criteriosa gestão mas também pela
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exploração, integral e meticulosa, de todas as potencialidades
técnicas dos mesmos.
A sua competência profissional foi amplamente confirmada
nas mais diversas e importantes missões que lhe foram cometidas tanto em exercícios regionais ou nacionais como noutras
actividades em que as transmissões foram solicitadas. O rigor
dos planeamentos, a adequação dos meios, o pormenor da
execução, caracterizam a sua actuação de comando no Pelotão
de Transmissões da RMC. O estudo da Missão, a &lise dos
meios, a sua criteriosa distribuição, o rigor e a fundamentação
das propostas que apresentou na sequência da criação do
Destacamento de Transmissões, confirmaram a sólida formação militar e superior preparação profissional do major Rui
Matias.
Com uma determinação da qual transparece a vontade de
superação, de uma lealdade que se expressa inequivocamente
pela frontalidade com que sempre expõe a sua opinião, sem
ferir a disciplina ou a ética mas mostrando-se firme e seguro
das suas posições, cuidando da apresentação sem que nenhum
pormenor do uniforme e do atavio seja descurado, revelando
em todas as atitudes uma postura disciplinada, impõe-se como
exemplo que, em todas as circunstâncias, tem merecido ser
apontado.
Aliando às qualidades já referidas o gosto pela responsabilidade, um carácter voluntarioso, inegável capacidade de
comando, espírito de missão e persistência, o major de transmissões Rui Matias caracterizou, pela sua presença, pelos estudos realizados, pelas propostas que apresentou, uma fase excepcionalmente positiva no desenvolvimento das Transmissões e
da implantação dos Serviços de Informática na Região Militar
do Centro tendo dos serviços por si prestados resultado honra
e lustre para o Exército devendo os mesmos ser considerados
extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 29 de Janeiro de 1991. - 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Louvo o coronel do serviço de administração militar, na situação de
reserva, (51472911) Augusto Soares Pinheiro porque, apesar de
se encontrar muito próximo da situação de reforma, continua,
nas funções de chefe da Repartição de Contas que vem desempenhando há cerca de 14 anos, a demonstrar, com elevado

462

ORDEM DO EXERCITO N." 6

2 . série

aprumo moral, espírito de iniciativa e marcada eficiência, a sua
extraordinária competência e dedicação ao Exército.
Oficial distinto, possuidor de excelente e actualizado conhecimento dos assuntos específicos do quadro a que pertence tem
prestado, mercê das suas invulgares qualidades de trabalho,
capacidade técnica e elevada consciência de missão, valioso contributo no estudo e preparação de legislação relacionada com a
reorganização das estruturas administrativo-financeiras do Exército e com o Tribunal de Contas, no que respeita à aprovação e
julgamento das contas dos diversos Organismos Militares.
Mantendo uma excelente relação pessoal e profissional entre a
Repartição de Contas e os Estabelecimentos e Unidades Militares, tem conseguido que a conferência e relato das suas Contas
de Gerência se processem dentro dos prazos impostos pela lei,
o que muito tem dignificado o trabalho da Comissão de Contas
e Apuramento de Responsabilidades na sua missão perante o
Tribunal de Contas.
Os serviços prestados pelo coronel Soares Pinheiro, acarretando
honra e lustre para a Instituição Militar, devem, assim, continuar
a ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 21 de Dezembro de 1990. - 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
Louvo o major do serviço de administração militar (05966764) José
Carlos Mendonça da Luz, pela forma altamente competente,
dedicada, entusiasta e prestigiante como vem desempenhando as
funções de professor no Instituto de Altos Estudos Militares há
mais de cinco anos.
Profundo conhecedor dos assuntos relativos às áreas da Logística
e da Gestão Financeira, tem desenvolvido na Secção de Administração uma actividade extremamente dinâmica e profícua quer no
âmbito do ensino quer no da investigação e doutrina.
O cuidado meticuloso que põe na execução de todas as tarefas
que lhe são cometidas, a elevada qualidade das suas apresentações e a profundidade dos conhecimentos que transmite, revelam
a sua especial aptidão pedag6gica e confirmam o excepcional
conceito em que é tido pelo Corpo Docente e Discente.
No âmbito do apoio ao ensino merece especial reaIce o contributo que tem dado para o desenvolvimento e aperfeiçoamento
da doutrina, designadamente através da elaboração dos «Manuais
de Técnica de Estado-Maior da 4.= Repartição» e das «Noções
Gerais de Logística», bem como a sua participação na elabora-
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ção do «Manual de Campanha de Estado-Maior», sendo de
referir ainda a notável contribuição para o planeamento e execução dos exercícios CPX «First Battle», na área Administrativo-Logística.
Designado para o «Grupo de Planeamento» dos Exercícios ORION
nos anos de 1985 e 1986 teve actuações que mereceram referências muito elogiosas, confirmando no trabalho desenvolvido a
profundidade dos seus conhecimentos, a muita dedicação e empenho que coloca no cumprimento de todas as tarefas para que
é solicitado e a especial capacidade para trabalhar em grupo.
Oficial estudioso, íntegro, sensato, cultivando em alto grau as
virtudes militares da lealdade e da camaradagem, devotando-se
totalmente à Instituição Militar que serve de forma exemplar, os
serviços prestados ao IAEM pelo major Mendonça da Luz deram
honra e lustre ao Exército, pelo que devem, indubitavelmente,
ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 29 de Novembro de 1990.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmirzo Miguel, general.

Louvo o tenente-coronel do serviço geral do Exército (50900011) Car10s Duarte Pereira, pela forma muito eficiente como vem desempenhando as funções de professor no Instituto de Altos Estudos
Militares.
Durante o período de cerca de 5 anos em que desempenhou funções docentes neste Instituto demonstrou ser um profundo conhecedor dos assuntos relativos às áreas do Pessoal e da Legislação,
tendo desenvolvido na Secção de Ensino de Administração uma
actividade extremamente profícua quer no âmbito do ensino
quer no apoio que tem prestado a todas as solicitações e estudos
para os quais é pedida a sua colaboração.
De referir ainda a sua participação na elaboração e implementação da nova doutrina de referência tendo realizado um trabalho
assinalável.
A sua sólida formação moral, sentido do dever, elevada capacidade de trabalho e dedicaçáo pelo serviço são notáveis, respondendo sempre com uma total disponibilidade e mantendo um
espírito de bem servir invulgar.
Oficial calmo e ponderado, excelente camarada, disciplinado,
praticando excelentes relações humanas e com elevado sentido de
lealdade, coloca em todas as actividades uma generosidade excepcional associada a uma grande dedicaçáo.
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O tenente-coronel Duarte Pereira revelou possuir um conjunto de
qualidades morais e pessoais que o creditam como um oficial de
grande craveira moral, servindo a Instituição Militar com total
entrega, prestigiando-a através de uma acção da qual resulta honra
e lustre para o Exército pelo que os seus serviços devem ser
considerados relevantes, extraordinários e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 29 de Novembro de 1990.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.

I11

-MUDANÇAS DE

SITUAÇAO

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Ingresso no quadro
Quadro da Arma de Infantaria
Tenente-coronel de infantaria, adido, (35316562) Leonel Jorge Silva
Carvalho, da Direcção da Arma de Infantaria, devendo ser
considerado nesta situação desde 8 de Novembro de 1990.
(Por portaria de 8 de Novembro de 1990.)

Tenente-coronel de infantaria, adido, (31629161) Manuel Oscar Barros Rosário, da Direcção da Arma de Infantaria, devendo ser
considerado nesta situação desde 22 de Janeiro de 1991.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1991.)

Quadro do Serviço de Administração Militar
Tenente-coronel do serviço de administração militar, adido,
(39509161) Oscar Fernando Ribeiro, da Direcção do Serviço
de Intendência, devendo ser considerado nesta situação desde
21 de Janeiro de 1991.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1991.)
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Passagem B situação de adido
Nos termos do n.O 5 da alínea b) do artigo 187.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de
Janeiro
Coronel de engenharia, adido, (50775011) João José da Silva Veiga,
da Direcção da Arma de Engenharia, por ter sido colocado
no Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1991.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Coronel do serviço de material, material, no quadro, (06965163) Manuel José Monteiro Guerra, da Direcção do Serviço de Material,
por ter sido colocado nas Oficinas Gerais de Material de Engenharia, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Novembro de 1990.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1990.)

Major do serviço geral do Exército, no quadro, (50657111) Francisco dos Anjos Nunes Borralho, da Direcção do Serviço de
Pessoal, por ter sido colocado na Guarda Nacional Republicana,
devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Fevereiro de
1991.
P o r portaria de 1 de Fevereiro de 1991.)

Capitão do serviço geral do Exercito, no quadro, (09161972) José
Abílio Torrão Vaz, do Regimento de Lanceiros de Lisboa, por
ter sido colocado na Guarda Nacional Republicana, devendo
ser considerado nesta situação desde 22 de Janeiro de 1991.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1991.)

Nos termos do nP 6 da aiinea b) do artigo 187P do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-A/90 de 24 de
Janeiro
Tenente-coronel de infantaria, adido, (06954963) José Nuno da Câmara Santa Clara Gomes, do Estado-Maior do Exército, por
passar a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General
das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação
desde 18 de Janeiro de 1991.
(Por portaria de 18 de Janeiro de 1991.)

466

ORDEM DO EXÉRCITO

N." 6

2P Série

Major de infantaria, no quadro, (70996269) José Guilherme da SiIva,
da Academia Militar, por ter sido colocado na Direcção da
Arma de Infantaria e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado
nesta situação desde 14 de Janeiro de 1991.
(Por portaria de 14 de Janeiro de 1991.)

Major do serviço de saúde, no quadro, (00773373) Narciso António
Esteves Lapão, da Direcção do Serviço de Saúde, por passar
a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Fevereiro de 1991.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1991.)

Passagem à situação de reserva
Coronel de infantaria (50343811) Manuel de Azevedo Morujáo e
Oliveira, nos termos da alínea a) do artigo 168.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 10 de Janeiro de
1991, fica com a remuneração mensal de 416 060$00, conta
36 anos de serviço militar.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1991.)

Coronel do serviço de saúde (51416811) Jaime Manuel Pereira de
Sousa Sarmento, nos termos da alínea a) do artigo 168.0 do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro
de 1991, fica com a remuneração mensal de 408 900600, conta
36 anos de serviço militar.
(Por portaria de 4 de Março de 1991.)

Capitão do serviço geral do Exército (51166011) Alfredo Cândido
da Piedade, nos termos da alínea c) do artigo 168." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Fevereiro
de 1991, fica com a remuneração mensal de 268 440$00, conta
36 anos de serviço militar.
Capitão do serviço geral do Exército (42064561) Carlos Luis Os6rio
Bernardes, nos termos da alínea c) do artigo 168.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, de-
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vendo ser considerado nesta situação desde 4 de Fevereiro de
1991, fica com a remuneração mensal de 291 280$00, conta
36 anos de serviço militar.
Capitão do serviço geral do Exército (51702011) Joaquim Xisto
Rodrigues, nos termos da aiínea a) do artigo 168.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Janeiro de
1991, fica com a remuneração mensal de 309 780$00, conta
36 anos de serviço militar.
p o r portaria de 25 de Fevereiro de 1991.)

Capitão do serviço geral do Exército (50147511) José Maria Rodrigues, nos termos da alínea a) do artigo 168.O do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-A/90 de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 23 de Fevereiro de 1991,
fica com a remuneração mensal de 261 000$00, conta 36 anos
de serviço militar.
(Por portaria de 4 de Março de 1991.)

Passagem h situação de reforma extraordinária
Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência
de 15 de Fevereiro de 1991, publicado no Diário da Repu'blica,
I1 Série, nS049, de 28 de Fevereiro de 1991, passaram a ser
pagos pela Caixa Geral de Aposentações, a partir do mês de
Março de 1991, os oficiais abaixo indicados:
Major de engenharia (00112775) José Eduardo Fernandes da Silva,
208 300$00.
Major de infantaria (12291370) Armando Filipe de Jesus Silva,
208 300$00.
Major de infantaria (71769070) Mahomed Salim Jussub, 219 000$00.
Capitão de cavalaria (51412911) Manuel Eduardo Alves Botelho,
224 400$00.
Capitão de infantaria (82007669) Hélder Vaz Pereira, 167 700$00.
Desligados do serviço
São desligados do serviço, para efeitos de reforma de acordo com
o artigo 15.O do Decreto-Lei n.O 28 404 de 31 de Dezembro de
1937, a partir da data que lhes vai indicada, até B confirma-
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ção da Caixa Geral de Aposentações da passagem à situação
de reforma, nos termos da alínea c) do artigo 175.O do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, os seguintes oficiais:
Tenente-coronel de infantaria (51398211) Fernando Celso Martins
Cardoso do Amaral, desde 6 de Março de 1991.
Coronel de cavalaria (50690511) Alberto Mourão da Costa Ferreira,
desde 29 de Março de 1991.
Coronel de infantaria (50271911) António dos Santos Costa, desde
30 de Março de 1991.
Capitão do serviço de material (50672011) Manuel Joaquim da Costa,
desde 2 de Março de 1991.
Capitão de transmissões (50678411) Manuel António Caseiro, desde
2 de Março de 1991.
Capitão de infantaria (05891665) Carlos Alberto Frias Barata, desde
6 de Março de 1991.
Coronel de infantaria (50272811) Carlos Henrique Botelho Neves,
desde 10 de Março de 1991.
Capitão do serviço de material (50537111) José António de Jesus
Figueira, desde 28 de Março de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (51695711) Cláudio Norberto
Matos Rodrigues, desde 30 de Março de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (51339511) Hélder Antunes
Panóias, desde 30 de Março de 1991.
Capitão do serviço de material (50084311) Alvaro Pombo, desde
31 de Março de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (51309511) Henrique Luís
Caetano da Silva, desde 7 de Março de 1991.
Tenente-coronel de infantaria (50842811) Licínio Soares de Pinho,
desde 2 de Março de 1991.
São desligados do serviço, para efeitos de reforma de acordo com
o artigo 15." do Decreto-Lei n . O 28 404 de 31 de Dezembro de
1937, 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 alínea b) do n.O 1 do artigo 11.O do
Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, os seguintes oficiais:
Brigadeiro (50597611) António da Anunciação Marques Lopes, desde
25 de Março de 1991.
Coronel do serviço de administração militar (51472811) Amílcar
Alvaro Ferreira Monteiro, desde 10 de Março de 1991.
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Coronel de infantaria (51384511) Nívio José Ramos Herdade, desde
15 de Março de 1991.
Coronel de infantaria (51165311) Francisco do Carmo Veiga, desde
28 de Março de 1991.
Tenente-coronel de transmissões (51191911) Joaquim Arlindo Ferreira França, desde 19 de Março de 1991.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51084911) Amílcar
dos Santos Prezado, desde 31 de Março de 1991.
Major do serviço geral do Exército (51777611) António da Natividade da Silva Pinto, desde 13 de Março de 1991.

Oficial de complemento
Baixa de serviço
Regimento de Artilharia Antiaérea Fixa
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (1959-K-1442) Alfredo
Osório Leite de Magalhães Coelho, nos termos do artigo 3.O
do Decreto-Lei n.O 28404 de 31 de Dezembro de 1937, por
ter sido julgado incapaz para todo o serviço militar, pela Junta
Hospitalar de Inspecção, devendo ser considerado nesta situação
desde 9 de Janeiro de 1962.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1991.)

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Na situação de reforma extraordiiária
Graduado no posto de tenente-coronel de infantaria, na situação de
reforma extraordinária, nos termos dos artigos 1." e 4.0 do
Decreto-Lei n.O 295173 de 9 de Junho, o major de infantaria
(09509213) Amável de Jesus Fernandes Esteves, contando a
antiguidade de 1 de Julho de 1990.
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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 4.0 do Decreto-Lei n.O 2951
173 de 9 de Junho).
(Por portaria de 8 de Fevereiro de 1991.)

V

-COLOCAÇõES,

EXONERAÇOES E TRANSFERBNCIAS

-

Oficiais dos quadros perrnan~ntec
Armas e serviços
Estado-Maior do Exército
Tenente-coronel de infantaria (06954963) José Nuno da Câmara Santa Clara Gomes, do Comando e Companhia de Comando e
Serviço da 1." Brigada Mista Independente (Agrupamento Base
de Santa Margarida).
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1991.)

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria (50182211) António Jaime Vieira Montez,
do Regimento de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 12 de Janeiro de 1991.)

Tenente-coronel de infantaria (35316562) Leonel Jorge Silva Carvalho, do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
(Por portaria de 8 de Novembro de 1990.)

Tenente-coronel de infantaria (06954963) José Nuno da Câmara
Santa Clara Gomes, do Estado-Maior do Exército. Continua a
prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das
Forças Armadas.
(Por portaria de 4 de Fevereiro de 1991.)

Major de infantaria (70996269) José Guilherme da Silva, da Academia Militar.
(Por portaria de 14 de Janeiro de 1991.)

2." Série

ORDEM DO EXÉRCITO N." 6

47 1

Capitão de infantaria (19690372) Jorge Manuel Vieira Alves Ferreira, do Batalhão de Infantaria Mecanizado da I.° Brigada
Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 22 de Agosto de 1990.)

Direcção do Serviço de Saúde
Brigadeiro do serviço de saúde (50937611) José Manuel Carrilho
Ribeiro, do Hospital Militar Principal.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1991.)

Direcção do Serviço de Intendência
Tenente-coronel do serviço de administração militar (39509161) bscar
Fernando Ribeiro, do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1991.)

Direcção do Serviço de Informática do Exército
Capitão do quadro técnico de secretariado (74204473) Paulo Florival de Faria Crato Fogaça, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1990.)

Regimento de Infantaria na0 1
Capitão do quadro técnico de secretariado (07998668) José Noribal
Cota Vieira, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Faro
Tenente-coronel de infantaria (42072962) José Rui Borges da Costa,
do Regimento de Infantaria de Faro (Destacamento de Tavira).
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1991.)
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Regimento de Infantaria de Faro
Destacamento de Tavira)
Comandante o tenente-coronel de infantaria (35316562) Leonel Jorge
Silva Carvalho, da Direcção da Arma de Infantaria. Por despacho de 14 de Dezembro de 1990 do General Chefe do
Estado-Maior do Exército, foi nomeado por «escolha» para o
cargo de comandante.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1991.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Tenente-coronel de infantaria (31629111) Manuel Oscar Barros Rosário, da Direcção da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 29 de Janeiro de 1991.)

Regimento de Artilharia de Costa
Alferes de artilharia (12291384) Horácio José de Sousa Lopes, do
Regimento de Artilharia Antiaérea n.O 1.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1990.)

Grupo de Artilharia de Guarnição na0 1
Capitão de artilharia (13388182) Armindo Gaspar da Piedade, da
Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Tenente-coronel do quadro especial de oficiais (03819964) José Car10s Duarte Ferreira, do Comando e Companhia de Comando
e Serviço da 1." Brigada Mista Independente (Agrupamento
Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 7 de Janeiro de 1991.)
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Regimento de Engenharia de Espinho
Coronel de engenharia (50775311) Augusto Silva Branquinho Ruivo,
da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1991.)

Tenente de engenharia (02802585) José Fernando Aidos Rocha, da
Companhia de Engenharia da 1." Brigada Mista Independente
(Agrupamento Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 8 de Fevereiro de 1991.)

1.a Brigada Mista Independente

Comando e Companhia de Comando e Serviço
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente-coronel de infantaria (08861863) Manuel Estêvão Martinho
Silva Rolão, do Regimento de Infantaria de Castelo Branco.
(Por portaria de 14 de Janeiro de 1991.)

Academia Militar
Capitão de infantaria (10331783) Domingos Luís Dias Pascoal, da
Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 2 de Janeiro de 1991.)

Tenente de artilharia (13673983) Fernando José de Jesus Eduardo
Parreira, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1991.)

Colégio Miiitar
Capitão do quadro técnico de secretariado (08286366) Luís Manuel
Coimbra, do Esquadrão de Lanceiros do Quartel-General da
Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 18 de Janeiro de 1991.)
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Escola Militar de Electromecânica
Capitão de transmissões, manutenção, (02431868) João Anselmo Domingos Lopes, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1990.)

Hospital Militar Principal
Coronel do serviço de saúde (50938111) Eduardo Manuel Pereira
Mota, da Direcção do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1991.)

1.O

Tribunal Militar Territoria1 do Porto

Reconduzido nas funções de Promotor de Justiça, para o biénio de
1990/92, com início em 23 de Setembro de 1990, nos termos
do n." 2 do artigo 237." do Código de Justiça Militar, o coronel de artilharia Manuel Augusto Femandes da Silva.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1990.)

Centro de Gestão Financeira Geral
Tenente-coronel do serviço de administração militar (07519764) Car10s Joaquim Gaspar, do Depósito Geral de Material de Aquartelamento.
(Por portaria de 11 de Janeiro de 1991.)

Centro de Gestão Financeira do Centro de Instrução Militar
de Santa Margarida
Tenente-coronel do serviço de administração militar (35026760) Rogério Cordeiro Soares, do Centro de Gestão Financeira Geral.
(Por portaria de 14 de Janeiro de 1991.)
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Adidos
Guarda Nacional Republicana
Major do serviço geral do Exército (50657111) Francisco dos Anjos
Nunes Borralho, da Direcção do Serviço de Pessoal.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1991.)

Capitão do serviço geral do Exército (09161972) José Abílio Torrão
Vaz, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 22 de Janeiro de 1991.)

Guarda Fiscal
Coronel do serviço de saúde (50937311) Rui Alberto Coimbra Fernandes, do Hospital Militar Principal.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1991.)

Major do quadro especial de oficiais (03476168) Manuel Mendes
Pinto, do Regimento de Infantaria do Porto.
Major do quadro especial de oficiais (09342368) Carlos Nunes Carronda Rodrigues, da Direcção da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Colocações e desempenho de funções

1) Por despacho de 21 de Dezembro de 1990 do General Chefe
do Estado-Maior do Exército, foi nomeado para desempenhar as
funções de Director do Jornal do Exbrcito, em acumulação com a
que desempenha no Instituto de Defesa Nacional, mantendo a sua
colocaç6o na Direcção da Arma de Infantaria, o coronel tirocinado
de infantaria (51290811) Manuel Carlos Teixeira do Rio Carvaiho.
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Continuam na efectividade de serviço
2) O brigadeiro, na situação de reserva, (50935311) António
Augusto Antunes Pinheiro continuou a prestar serviço na Direcção
do Serviço de Saúde, após a sua passagem à situação de reserva
em 1 de Janeiro de 1991.
Passam a prestar serviço
3) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51395011)
Manuel Granjo de Matos passou a prestar serviço no Quartel-General da Região Militar de Lisboa, desde 4 de Fevereiro de 1991.
4) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (51247611) Alfeu Raul Maia da Silva Forte passou a
prestar serviço na Comissão de Contas e Apuramentos de Responsabilidades desde 1 de Janeiro de 1991, em regime de acumulação
com as funções que já vinha desempenhando na Comissão Coordenadora de Protecção e Acção Social/Estabelecimentos Fabris do
Exército.

5) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(52183011) Manuel Silveira passou a prestar serviço na efectividade
nas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento desde 1 de Janeiro de 1991, onde já se encontrava desde 1 de Setembro de 1989,
nos termos do nP 5 do artigo 5.O da Portaria n.O 1012182 de 29 de
Outubro.
6) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50202811) João António Brites Godinho passou a prestar serviço
no Quartel-General da Região Militar do Sul, desde 21 de Fevereiro
de 1991.
7) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (50928111) José Oliveira Serrano passou a prestar serviço nos
Serviços Sociais das Forças Armadas, desde 19 de Fevereiro de
1991.
8) O capitão do quadro técnico de secretariado, na situação de
reserva, (36329511) António Alberto Aguiar Vieira passou a prestar
serviço na efectividade na Sucursal das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Porto, desde 1 de Janeiro de 1991, onde
já se encontrava desde 8 de Junho de 1988, nos termos do n.O 5 do
artigo 5.0 da Portaria n.O 1012/82 de 29 de Outubro.
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Deixam de prestar serviço
9) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50842311)
Rodrigo Silva Antunes da Costa deixou de prestar serviço nos Serviços Sociais das Forças Armadas, desde 31 de Dezembro de 1990.
10) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50704911)
Luciano de Almeida Alexandrino deixou de prestar serviço no Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública, desde 31 de Dezembro
de 1990.
11) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(50992711) José Fernando Pires Lopes deixou de prestar serviço
na Guarda Fiscal, desde 6 de Fevereiro de 1991.
12) O major de infantaria, na situação de reserva, (jb330811)
José da Conceição Esteves deixou de prestar serviço na Delegação
do Porto da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército, desde 31 de Dezembro de 1990.
13) O coronel de cavalaria, na situação de reserva, (50331411)
António Diogo de Brito e Faro deixou de prestar serviço na Comissão
para a Valorização do Património Histórico-Militar na Região Militar
do Norte, desde 31 de Dezembro de 1990.
14) O coronel de cavalaria, na situação de reserva, (51467511)
Henrique Augusto Teixeira Sousa Sanches deixou de prestar serviço
na Comissão para a Valorização do Património Histórico-Militar
na Região Militar do Norte, desde 31 de Dezembro de 1990.
15) 0 coronel engenheiro do serviço de material, na situação
de reserva, (50324711) Rogério Fernandes Sequeira Taborda e Silva
deixou de prestar serviço no Instituto Militar dos Pupilos do Exército, desde 1 de Março de 1991.
16) O tenente-coronel do serviço de saúde/médico, na situação
de reserva, (50934311) António Adriano Freitas Pinto deixou de
prestar serviço no Hospital Militar Regional n.O 1, desde 31 de Dezembro de 1990.
17) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (51473811) Diogo Antunes Clemente deixou de prestar
serviço no Quartel-General da Região Militar do Norte, desde 31
de Dezembro de 1990.
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18) O major do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (50550511) João José Bernardo dos Santos Falcão e
Cunha deixou de prestar serviço na Cruz Vermelha Portuguesa, desde
22 de Novembro de 1990.
19) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (51511211)Avelino Almeida Costa e Silva deixou de prestar
serviço na Cruz Vermelha Portuguesa, desde 31 de Dezembro de
1990.
20) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (50184111) Geraldino Leocádio Anica deixou de prestar serviço na Cruz Vermelha Portuguesa, desde 31 de Dezembro de 1990.
21) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (52831911) Alcino dos Santos Ferro deixou de prestar serviço
no Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto, desde 31 de
Dezembro de 1990.
22) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (51018011)Damião Fernandes Fontes deixou de prestar serviço
no Centro de Instrução de Condução Auto n.O 1, desde 31 de Dezembro de 1990.
23) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (50175111) Job Almeida Lavrador deixou de prestar serviço
nc? Regimento de Infantaria de Chaves, desde 31 de Dezembro de
1990.
24) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50848511) Ernesto Vieira da Mota deixou de prestar serviço
na Casa de Reclusão da Região Militar do Norte, desde 31 de Dezembro de 1990.
25) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51083711) Eduardo Cabra1 de Me10 deixou de prestar serviço no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta Delgada,
desde 31 de Dezembro de 1990.
Cursos, estágios e tirocínios
26) Deve ser averbado ao tenente de artilharia (16456483) Car10s Manuel Cordeiro Rodrigues o Curso «Ai Defense Artillery

ORDEM DO EXERCITO N." 6

2." S6rie

479

Officer Basic» que frequentou nos Estados Unidos da América, no
período de 13 de Agosto de 1990 a 19 de Dezembro de 1990, com
aproveitamento.
27) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Informação Cartográfica, que frequentaram no Serviço Cartográfico do Exército, no período de 7 de Janeiro de 1991 a 20 de
Fevereiro de 1991, com a classificação que a cada um se indica
(em valores):
Capitão de infantaria (10325282) Eduardo Manuel Alves Pinheiro
Garcia Fernandes, 16,75.
Capitão de artilharia (03246380)Luís Alberto Menéres Sancho, 15,39.
Capitão de cavalaria (02406582) José Manuel Ferreira Montalvão
da Cunha, 14,63.

Listas de promoção
28) Lista de promoção dos oficiais do quadro permanente a
vigorar em 1991, elaborada, nos termos da Portaria neO576/77 de
15 de Setembro.

Armas e seiviços
Tenentes-coron6is de infantaria
António Luciano Fontes Ramos (a).
Fernando José Estrela Soares.
Silvestre António Salgueiro Porto (a).
José Lopes Vicente Beato.
Idílio de Oliveira Freire (a).
Amândio Mário Amado Pereira.
Boaventura José Martins Ferreira.
Joaquim da Silva Ferreira Casaca.
Joaquim Ferreira de Barros.
Almiro da Costa Mateus.
Manuel Fernandes da Silva Terraquente.
Alfredo Antunes Lopes.
José Manuel da Costa Barbosa Pinto.
Jorge Alves Feio Cerveira.
Manuel Artur Ferreira.
José Luís Goulão Freire.
Nuno Roque.
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António José Sardoeira Pereira da Silva.
Manuel Carvalho Cáceres Pires.
Carlos Alberto Duarte Prata.
Carlos Alberto Fernandes Pires.
Sidónio Martins Ribeiro da Silva.
Fernando da Silva Pinto Ribeiro.
Hélder dos Santos Castro Rodrigues.
Joaquim Gonçalves Farias.
António José Fernandes Praça.
Jorge Alberto Ferreira Manarte.
António Filipe Reis Santana.
Leonardo dos Santos Freixo.
Luís Manuel de Oliveira Pimentel.
Adelino Simão Gamboa.
Francisco Esmeraldo da Gama Prata.
João Francisco Guerreiro dos Santos.
Victor Manuel Varela Cardoso.
António José de Azeredo Lopes.
José Rui Borges da Costa.
Abílio Batista.
Victor Manuel Nazaré Leal Mendes.
Túlio António da Costa Cordeiro.
Leonel Jorge da Silva Carvalho.
Américo Paulo Maltez Soares.
José Gonçalves Quelhas.
Firmino Luís Ferreira Augusto.
Manuel de Paiva Bastos.
José Marques Gonçalves Novo.
Luciano Ferreira Duarte.
Joaquim Júlio Monteiro.
Hélder Fernando Vagos Lourenço.
Reinaldo Sabóias dos Santos Madeira.
José Eduardo de Miranda da Costa Moura.
Manuel Fernando Vizela Marques Cardoso.
José António Ribeiro da Silva.
João da Conceição Galamarra Curado.
José Sebastião Monteiro Martins.
Adelino Nuno Marinho dos Reis Moura.
José Humberto Batista da Silva.
José dos Santos Roque.
Manuel Valdemar da Silva Ferreira.
Joaquim António Camacho Aguiã.
Jorge Manuel Silvério.
Victor Portugal Valente dos Santos.
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Rui Jorge Chagas Junqueira dos Reis.
Luis Alberto da Costa Torres.
Eduardo Augusto Pimenta Arcanjo.
Esmeraldo Rosa Monteiro de Azevedo.
Manuel Oscar de Barros Rosário.
José Eduardo Romano Pires.
Rui Manuel da Silva Ramalho.
José Augusto da Costa Abreu Dias.
Júlio Maria Martins Lopes.
Frederico Carlos dos Reis Morais.
(a) Encontram-se na lista de tenente-coronel de infantaria a promover por «escollia».

Majores de infantaria

Paulo José Pereira Guerreiro.
Henrique Rosário Correia de Lacerda Ramalho.
Manuel José Carvalho.
António José Afonso Lourenço.
Manuel António de Me10 e Silva.
Rui da Trindade Doutel Guerra Ribeiro.
José Pina David Pereira.
Rui Manuel Tavares Teixeira.
Vítor Manuel Cardoso Caldeira.
José Azufl da Conceição Mouzinho.
José Manuel Vaz Pombal.
Miguel Fernando Guint Barbosa.
Francisco José de Ascençáo Lopes Martins.
Carlos Alberto Rocha Neves.
Luis Manuel Gomes dos Santos Lopes.
Adelino de Matos Coelho.
Joaquim António Pereira Moreira dos Santos.
José António Barreto Nunes.
Gabriel Gomes Mendes.
António da Costa Alves.
João Raul Gomes Bettencourt Coelho.
Valdemar José Moura da Fonte.
Victor Manuel da Silva Carvalho.
Vasco Augusto Pinheiro Gonçalves Capaz.
Carlos Manuel Gonçalves Abreu Carvalhão.
Dário Alberto de Azevedo Sobral.
Joaquim José Pinto Carvalho de Oliveira.
Rui Alexandre Cardoso Teixeira.
Armando Fermeiro.
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José Semedo dos Santos.
Jorge Manuel Garrido Pardal Maurício.
Ant6nio José Augusto.
Fernando Nuno da Silva Pinto.
Jorge Manuel Pais Ferreira da Silva.
Daniel Pereira Delgado.
Manuel Ambrósio de Morais Freitas.
Manuel Câmara Rodrigues.
Capitães de infantaria
Jorge Manuel Vieira Alves Ferreira.
Fernando Celso Vicente de Campos Serafino.
José Manuel Picado Esperança da Silva.
Isidro de Morais Pereira.
António Augusto.
Carlos Henrique de Aguiar Santos.
Luis Filipe Tavares Nunes.
João Augusto de Miranda Soares.
Alberto José Rodrigues Borges.
Aníbal José Roque Correia.
José da Silva Pereira Lima.
Agostinho Reinaldo Teixeira Paiva da Cunha.
António Luís Faria Martins.
João Manuel Bicho da Silva Alves.
Alfredo Luis Barrinhas da Costa Neto.
José Guilherme de Me10 e Gama.
José Maria Teixeira Calado.
Tenentes de infantaria
Manuel Alexandre Marques Coutinho.
José Pedro Simões Contente Fernandes.
João Carlos Cabra1 de Almeida Loureiro de Magalhães.
Mário José Vieira Pereira.
Fernando Mário dos Santos Martins.
Rui Jorge Ramos Carvalho.
Artur Carabau Brás.
João Carlos Sobra1 dos Santos.
Fernando Manuel Rodrigues Pereira de Albuquerque.
Fernando Manuel Oliveira da Cruz.
António Pereira de Oliveira.
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João Pedro Rato Boga de Oliveira Ribeiro.
Mário António Barroco Peniche.
Pedro Manuel Monteiro Sardinha.
Pedro Miguel Alves Gonçalves Soares.
António Pedro Proença Esgalhado.
António Augusto Gonçalves.
Alferes de infantaria
Paulo Júlio Lopes Pipa de Amorim.
Eduardo Manuel Vieira Pombo.
António Manuel Gomes da Silva.
Paulo Jorge Oliveira Domingos.
José Carlos Lourenço Martins.
José António Travanca Lopes.
David Teixeira Correia.
Luís Miguel Rogado Pereira Salvador Pinheiro.
Raul José Felisberto Matias.
Paulo António dos Santos Cordeiro.
Rui Manuel Mendes Dias.
Mário Alexandre de Meneses Patrício Alvares.
Emanuel Jorge de Almeida Luís.
José Dias Lages.
Francisco José Nogueira dos Santos Mendes.
João Luís Rodrigues Leal.
José Luís Sousa Pereira.
Paulo Jorge Franco Marques Saraiva.
Gonçalo José Santos de Azevedo.
João Alberto Gonçalves Domingos.
João Manuel Mendonça Roque.
Luís Miguel Correia Cardoso.
João Paulo Ribeiro Junqueira.
Luís Miguel Afonso Calmeiro.
Luís António Godinho Rato.
Jorge Manuel Dias Sequeira.
Mário Manuel Gonçalves Faustino.
Pedro Fernandes Guerra.
Rui Miguel Costa Peixoto.
Carlos Manuel Pereira Velo.
António José Machado Marracho.
Rui Alexandre Ramos Silva.
Fernando Artur Ferreira Teixeira.
Francisco José Bernardo de Azevedo Narciso.
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Justino Manuel Esteves Barbosa.
Luís Manuel Ricardo dos Santos.
Luís Manuel Silva Fernandes.
Pedro Alexandre de AImeida Faria Ribeiro.
Lúcio Manuel Soeiro Marinho de Campos.
Sílvio Pires Dias.
Victor Manuel do Sacramento Figueira.
Victor Manuel Alhais e Santos.
Fernando José Teixeira Rocha.
Rui Manuel de Alcobia Teixeira.
António Manuel Antunes Baptista.
Fernando Duarte Bernardo de Pera Macias.
Hélder Machado Guerreiro.
Jorge Manuel Gens Rovisco Varela Cardoso.
Pedro Eduardo da Cruz Silva Andrade Madeira.
Fernando José Lima Alves.
Carlos Manuel da Cruz Martins.
Paulo Aníbal Gomes Flambó.
Tenentes-coronéis de artilharia
José Vítor dos Santos Almeida.
Luís Carlos Santos Veiga Vaz.
L.uís Mário Ventura França Galvão.
Manuel Eugénio Duarte Correia.
António Vitorino Gonçalves Costa.
Carlos Afonso da Fonseca Alferes.
António Marques Abrantes dos Santos.
Eduardo António Martins Mendonça.
Manuel Brito Guerreiro Júnior.
João Afonso Castro Pires.
Humberto Manuel Ferreira Carapeta.
Octávio Emanuel Barbosa Henriques.
José Manuel Campante de Carvalho.
Mário Martins dos Santos.
Rui Manuel Martins Reis.
José Manuel Soares Barbosa.
Jacinto Manuel Barrelas.
Henrique José de Castro Osório Maurício.
José Ernesto Lisboa Cabra1 da Silva.
Eduardo da Conceição Santos.
Mário José Verscheneider Pereira da Silva.
Carlos Guilherme Sanches de Almeida.
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António Ferreira da Silva.
José Ribeiro Salgueiro.
Arlindo Augusto Soares.
Carlos Alberto Ramalhete.
José Gamaliel Borges Alves.
José Castelo Glória Alves.
António Carlos Morais da Silva.
Majores de artilharia
José Francisco de Jesus Duarte.
José Martins Cabaça Ruaz.
José Manuel Freire Nogueira.
Manuel João Ferreira de Sousa.
José Cândido Custódio Pereira.
Mário Ribeiro Batista.
Henrique António Pedro (a).
Manuel António Apolinário.
Mário Augusto Mourato Cabrita.
Manuel Afonso Pires Andrade.
(a) Encontra-se na situação de licença ilimitada, desde 7 de Novembro de 1989.

Capitães de artilharia
António José Pacheco Dias Coirnbra.
Henrique Manuel Ferreira Botelho.
Luís Francisco Botelho Miguel.
João Pedro da Cruz Fernandes Thomás.
Ulisses Joaquim de Carvalho Nunes de Oliveira.
Carlos Alberto Bígares Serra.
Luís Alberto Menéres Sancho,
Tenentes de artilharia
Carlos Manuel Cordeiro Rodrigues.
Rui Manuel Carvalho Pires.
Vítor Jacinto Evangelista.
José Mota Mendes Ferreiro.
Carlos Alberto Borges da Fonseca.
José Manuel Tomás Luís.
Filipe Basílio Pinto Ferreira da Silva.

486

ORDEM DO EXERCITO N." 6

Nuno Manuel Monteiro Fernandes.
Luís Miguel Green Dias Henriques.
João Carlos Ferreira da Costa.
Alferes de attiiharia
Manuel Maria Barreto Rosa.
Francisco José Lopes Palma Gomes.
Carlos Manuel da Silva Caravela.
António José Ruivo Grilo.
João Manuel Serra David.
Luís Manuel Garcia de Oliveira.
Fernando Joaquim da Luz Costa.
Nuno Miguel Saraiva Sampaio.
António José Belchior Serrano.
José Alberto Dias Martins.
António Alberto Crispim Paradelo.
Casimiro Paulo Marques Araújo.
Vítor Manuel Morgado Fonseca Afonso Jorge.
Hélder António da Silva Perdigão.
Carlos José Barradas Fernandes.
Manuel Joaquim Ramalhinho Baltazar.
Mário Rui Pinto da Silva.
Luís Filipe de Sousa Lopes.
Vítor Manuel Simóes de Oliveira.
Fortunato Manuel Figueiredo Mariano Alves.
Paulo Alexandre de São Pedro Gaspar da Rosa.
Horácio José de Sousa Lopes.
Artur Manuel Mendes Figueiredo.
Rui Jorge Lopes de Frias Torres.
Paulo Jorge Henriques de Sousa.
Joaquim Luís Correia Lopes.
Isidoro Nunes Ferreira.
Luís Manuel Oliveira de Almeida.
António Orlando Leal Correia.
António Pedro Negrão de Sousa.
Tenentes-coronéis de cavalaria
José Manuel Marques Pacifico dos Reis.
Alberto Rui Guedes Teixeira Sampaio.
Manuel Maria Pinheiro das Neves Veloso.
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Raul Fernando Durão Correia.
Jaime Gomes Vieira.
Luís Manuel da Silva Pereira Coutinho.
Hernâni dos Anjos Mohs.
Alvaro Camilo de A. Seabra de Aibuquerque.
Orlando Antero Rebanda Páscoa.
Alexandre Maria de Castro Sousa Pinto.
Fernando Emanuel de Carvalho Bicho.
Majores de cavalaria
Alfredo Correia de Mansilha Assunção.
Joaquim dos Reis.
Armando Manuel da Silva Aparício.
José António Saturnino Balula Cid.
Rui Borges Santos Silva.
Henrique José B. Guerreiro Quinta Nova.
João Gilberto de M. de S. Soares da Mota.
José Manuel Manso Ribeiro Sardinha.
Henrique José de Gouveia Soares.
José dos Santos Rodrigues Teixeira.
José Manuel Pinto do Canno.
Manuel Ribeiro Cardoso.
Joaquim António Alcalde de Freitas.
Capitães de cavalaria
Fernando José Sousa Gonçalves Magalhães.
Emílio de Oliveira Duarte.
Francisco Joaquim da Costa Lopes.
Eduardo Fernando Aives da Costa.
José Augusto de Sales Pimentel Furtado.
Tenentes de cavalaria
Jocelino do Nascimento Bragança Rodrigues.
Paulo José Malaca da Cunha Filipe.
Carlos Manuel Siborro Reis.
Rogério da Piedade Fernandes dos Santos.
Carlos Nuno Gomes e Simóes de Melo.
José Pedro Leitão do Carrno Costa.
João Francisco Fé Nabais.
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Alferes de cavalaria
José David Ancelino da Graça Talambas.
Paulo Jorge Lopes da Silva.
Jorge Manuel Guerreiro Gonçalves Pedro.
Paulo Alexandre Simões Marques.
José Manuel Carreiro Crespo.
Joaquim Alberto Lameiras Batuca.
Manuel Francisco Pereira da Lapa.
Abel de Jesus Sequeira Matroca.
Paulo Jorge Guedes Freire.
Rui Miguel Laboreiro Risques da Costa Ferreira.
Tenentes-coronéis de engenharia
Henrique Marçal de Araújo Leite.
João José Roberto Domingues.
Alberto da Luz Augusto.
Carlos Manuel Ferreira e Costa.
José Farinha Albino da Costa.
Carlos Cardoso Alves.
Luís Vasco Valença Pinto.
Henrique Manuel Vasconcelos Bon Sousa.
Majores de engenharia
Isaías de Figueiredo Ribeiro.
Ramiro Cardeira Martins.
Aníbal Benjamim Carvalho Soares.
Mário do Sacramento Silva.
José António de Almeida Lameirinhas.
Fernando Manuel Paiva Monteiro.
João Farinha Marques Piçarra.
Manuel Martins da Costa.
Alfredo António Neves.
Joaquim Eduardo Gonçalves dos Santos.
Félix Manuel Rodrigues Lopes.
Carlos José Silveira Pereira.
Capitães de engenharia
Nuno Francisco Vaz das Neves Esteves.
Francisco Miguel da Rocha Grave Pereira.
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Manuel Augusto Pires.
António Augusto Batista Antunes.
Francisco José Mouráo Vieira Domingues.
Tenentes de engenharia
João António Sequeira de Almeida.
Jorge Manuel Noronha da Silveira Alves Caetano.
Victor Martins Primo.
José Fernando Aidos Rocha.
António Luís Niza Pato.
Jcrge Nunes Baltazar.
Rogério Paulo Faria das Neves e Castro.
Tenentes-coronéis de transmissks
Jcsé Maria de Oliveira Gardete.
Francisco José Ferreira de Bastos Moreira.
Jorge Oscar Sales Golias.
Francisco António Fialho da Rosa.
José Manuel Pinto de Castro.
Pedro Rocha Pena Madeira.
Joaquim Armando Ferreira da Silva.
José António Magalhães Barros dos Santos.
Majores de transmissões
António Adalberto Montenegro Sollary Allegro.
João Soares Guerreiro Rodrigues.
José Ribeirinho Dinis da Costa.
Artur Adelino Chaves de Albuquerque Assunção.
Dário Fernandes de Morais Carreira.
Rui Manuel Dias Pimentel de Figueiredo.
Edorindo dos Santos Ferreira.
João Pedro de Oliveira Ferreira.
António Verissimo de Sousa Maia.
José Artur Paula Quesada Pastor.
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Capitães de transmissões
José Filipe da Silva Arnaut Moreira.
Fernando Cunha dos Santos Pinto.
António Manuel Rosa Salvado.
João Maria Fazenda da Silva.
Tenentes de transmissões
Luís Filipe Camelo Duarte Santos.
António Melchior Pereira de Melo.
Rui Manuel Neves dos Santos.
Alvaro Domingos Marques Moleiro.
Alferes de transmissões
Paulo Fernando Viegas Nunes.
Leonel Filipe Camacho Simóes.
Alberto Cabreiro Palhau.
José António da Silva Vieira.
Luís Filipe Duarte Tavares.
Carlos Manuel Tavares Simões.
Vítor Manuel Pires Terras.
Carlos da Silva Teles.
Jorge António de Pinho Tavares.
Alberto Sérgio Paiva de Sousa.
Jorge de Seixas Afevedo.
Majores de transmissões/exploração
Fcrnando Amara1 da Silva.
António Joaquim Eufémio.
Capitães de transmissões/exploração
José Luís Fernandes.
António Augusto Santos Simões.
Alexandre de Jesus Rodrigues.
António Peixe Marques.
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Alferes de transmissões/exploração
Manuel José da Cunha Freitas.
António Manuel Vaz Machado.
José António Borges Rocha.
Fernando Augusto Pimentel Lobão.
Modesto Morais Fernandes.
Joaquim Fernando Ribeiro Coelho.
Majores de transmissões/manutenção
Amíícar Nogueira Silva Félix.
Manuel Duarte Sá.
Capitães de transmiss8es/manutenção
Asdriibal Júlio Freire Sepúlveda.
Manuel Maria Calretas.
Manuel Eduardo de Moura Pequeno,
António Pires Faustino.
João Barroso Carvalho.
João Anselmo Domingos Lopes.
Domingos Pereira Barbosa.
João Pedro Quintela Leitão.
Alferes de transrnissões/manutenção
Joaquim de Sousa.
António Joaquim Correia Malheiro.
Moisés Eleutérío Carroceiras Vaz.
António José das Neves.
José Manuel Sampaio Ribeiro de Castro.
Tenentes-coronbis do serviço de saúde
José Mendes Rodrigues Bento.
António Fernando de Oliveira Prata.
Pedro Manuel Caimoto Jácome.
António Manuel Costa Vieira Lisboa.
João Gabriel Bargão dos Santos.
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Fernando José Victor Cortes.
Joaquim Francisco de Oliveira Salgado.
José Eduardo Carvalho Martins.
Carlos Augusto Palla Garcia.
José António Aranda da Silva.
Majores do serviço de saúde
José Donato Lopes Sousa Ramos.
António Castro Oliveira Barreto.
Joaquim Manuel Lopes Henriques.
José Manuel Barbosa Queiroz.
Carlos Manuel Armas Silveira Gonçalves.
António Luís Arriscado Amorim Palhares Delgado.
José Manuel da Silva Ramos Rodrigues.
Abílio António Ferreira Gomes.
Carlos Manuel Pinto Veiga Lopes.
José Maria de Lima Duque.
Esmeraldo Correia da Silva Alfarroba.
João Real Caetano Dias.
Narciso António Esteves Lapão.
Jorge Manuel de Salter Cid Gonçalves.
Pedro Neves Oliveira.
Capitães do serviço de saúde
Paulo dos Santos Antunes Ferreira.
Carlos Oliveira Lopes.
Eduardo António Capeans Teixeira.
Pedro Avérons Crespo.
Armando Cerezo Granadeiro Vicente.
João José Coelho da Torre.
Tenentes do serviço de saúde
Rui Carlos Tavares Belo.
Luís Jorge Santos Grangeia.
José Alberto de Morais Antas.
Nuno António Martins Canas Mendes.
Carlos Fernando Coelho Coutinho.
Luís Manuel Lopes Gusmão.
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José Manuel Veiga Rodrigues.
Diogo Jorge Ventura Oliveira e Carmo.
Adérito José Nunes Galvão.
Luís Manuel Carreira Garcia.
Carlos Alberto do Amara1 Souto.
Paulo Alexandre Estanqueiro Viana Guarda.
Raul Carlos da Fonseca Moreira Saraiva.
Tenente-coronéis do serviço de administração militar
Alberto Augusto Pinto Henriques.
António Silvino Lucas Machado.
Francisco Dias Costa.
António Mário Vieira Mila Filipe.
António José Calvo de Almeida Pereira.
Fernando Augusto dos Reis Trindade.
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.
Abíiio Manuel Dias Matos.
Joaquim Pereira Mendes.
Rogério Cordeiro Soares.
Ernesto Manuel Carvalho Allen.
Majores do serviço de administração militar
António Manuel Galvão Gonçalves.
José António Brito e Osório Valdoleiros.
Francisco Xavier dos Santos Silva.
Alvaro Brazinha Mochacho.
Fernando Manuel da Silva Ascensão.
Rui Fernando Miranda Vieira.
João Roque Rodrigues.
Carlos Manuel Macedo Avila.
Fernando Cera de Almeida.
João Francisco Félk Pereira.
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Inácio Pinto do Rosário.
António Manuel Isidoro de Matos Borges.
Adalberto André Travassos Fernandes.
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.
Capitães do serviço de administração militar
Vítor Manuel Correia Monteiro.
Vítor Manuel Bizarro do Vale.
João Manuel de Castro Jorge Ramalhete.
Tenentes do serviço de administração militar
Luís Manuel Faria de Paula Campos.
José Maria Monteiro Varela.
Jorge Carmo da Costa.
Jorge Eduardo Mota Santos.
Alferes do serviço de administração militar
Henrique Manuel Martins Veríssimo.
Rui Manuel Albuquerque Tavares Salvado.
José Carlos Lopes Henriques.
Luís Nélson Me10 de Campos.
José Alberto Alves Ribeiro de Magalhães.
Adriano Júlio Brites Dias.
Paulo António das Neves Inocêncio.
Jorge Vítor Simões.
Tenentes-coron6is do serviço de materiallmaterial
Joaquim Manuel Palminha Martins.
José Estêvão Martins.
Mário Francisco Tavares.

2." Série

2~ série

ORDEM DO EXfiRCITO N." 6

Jorge Martins Soeiro.
Artur Alberto Gonçalves.
Victor Manuel Dias da Silva Ribeiro.
Rogério Marreiros da Silva.
Majores do serviço de materiai/materiai
Fernando Constantino Pinto da Silva.
António Augusto Raposo Alves.
Leonardo Femandes Antáo.
Carlos Alberto Gonçalves Oliveira.
Capitães do serviço de materiai/materiai
José Francisco Cardoso Gonçalves Vieira (a).
Francisco Manuel Pinheiro Antunes da Silva.
(a)

Consta da lista a promover por «escolha».

Tenentes do serviço de material/material
Gustavo Jorge Dias.
Jorge Manuel Lopes Gurita.
Alferes do serviço de materiallmaterial
José Manuel Jorge da Costa Roldão.
Hemâni Manuel Teixeira da Silva.
António José dos Santos Martins.
Miguel Luís Ferreira Sendii.
Manuel Joaquim Rosado Ganháo.
Marco António Domingos Teresa.
Joaquim Jorge da Costa Máximo Vicente.
José Luis Serra David.
OctBvio Ramos Vieira.
José Eduardo Chantre Nunes de Sousa.
Hélder Faísca Guerreiro.
Paulo Miguel Baptista da Glória Belchior.
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Majores do serviço de material/manutenção
Joaquim Rosado Cintra Vilarinho.
José Franco Leandro.
António Manuel da Conceição Pires.
Paulo Jorge Torre Ferreira dos Santos.

Capitães do serviço de material/manute~ição
Victor Manuel Fernandes Murta (a).
António Augusto Lopes Gaspar.
António Manuel do Nascimento Simóes.
Rogério Duarte Borges.
Rui António Frazão Gouveia.
Baldomero da Silva Teixeira ( b ) .
João Norberto da Ponte Rodrigues.
Manuel José Pessoa Dias.
Lourenço da Silva Bastos.
Fernando Manuel Custódio.
Ângelo Pedro Garcia Laureano.
José Manuel Pedrosa da Silva.
Jorge Joaquim Esturrado Cardoso.
(a) Consta da lista a promover por «escolha».

(b) Passou h sitiiaçáo de reforma antecipada em 7 de Janeiro de 1991.

Tenentes do serviço de material/manutenção
João Tavares Tomás.
Rui Manuel Machado da Fonseca Jorge.
Isaías Escaleira Pires.

Alferes do serviço de material/manutençáo
Mário Gregório Barata Rosa.
António Manuel Oliveira Gomes.
Delmar Fernandes Rio.
João de Sousa Martins.
Luís Fernando Nunes Pinto.
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Majores do serviço geral do Exército

José de Campos.
Carlos Manuel Duarte.
Lauro Baltazar da Costa.
Adelino Januário Marques Mandriana.
Fernando Vences Cordeiro.
Apolinário Pereira de Sousa.
Manuel Fernandes dos Reis.
Domingos Gonçalves.
Manuel Pires Diogo.
Manuel António Pereira Silvestre.
Viriato Pereira Marques.
Orlando Rosa das Neves.
José Augusto Dias Veloso.
Eduardo Rui Valdez Faria.
Armando Vaz Pinto.
Capitães do serviço geral do Exército

Dagoberto Ribeiro Gouveia.
Arnérico Mateus Lourenço.
Mário Mendes Teodoro.
José António da Cruz.
Jacinto António Rodrigues.
Raul Alves de Almeida.
António da Piedade dos Santos.
João Martins Gonçalves.
Manuel Simóes Ribeiro.
Gil Infante Arronches.
Raul Maria Aivado.
Fernando Guerreiro Duarte Nunes.
José António Lopes.
Mário da Silva Fortuna.
João Fernando dos Santos Ferreira.
Cristóvão Amaro Martins Beirão.
António Ribeiro Bernardino.
Joaquim José Esteves.
António Mateus Ferreira Galinha.
Eurico Romeu Teixeira Pereira.
João Baptista Chambel.
Joaquim Carneiro Nunes.
Manuel António de Carvalho Ferreira.

497

498

ORDEM DO EXERCITO N." 6

José Machado Heitor.
Norberto António Rodrigues.
Aleixo Mendes Sobreiro.
Aleixo Francisco Rosário Costa Fernandes.
Joaquim Galego Safara.
João José Caramelo Semião.
Mário Henriques Martins.
Armindo Santiago Gomes Pereira.
José Olímpio Carriço.
Baltazar Roque Parreira.
Viriato Gomes de Castro.
Manuel Ribeiro Gomes.
João Francisco Pintado Carola.
José Pedrosa Capitão.
José Luís Dias Merca.
António Gomes da Fonseca.
Manuel Ferreira.
Fernando Herculano de Jesus Fernandes.
José Benedito Pires.
Victor Manuel Proença.
Leandro António Glória Leitão.
José Marques Constantino Amaro.
Joaquim Francisco Pacheco Ricardo.
José Leitão Sombreireiro.
António Tomás Lopes.
António Neto Oliveira Pedrosa.
Valdemar de Moura Brito.
Aníbal Fernandes de Carvalho.
Joaquim Henriques Cardoso.
Fernando António Pereira Gonçalves.
Francisco Gregório Mendes.
Manuel Forçado Carapinha.

Tenentes do serviço geral do Exbrcito
António Júlio Piçarra Chaves.
José Graça Valente Melato.
Fernando José do Carmo Damil.
Arsénio Jorge Martins Fernandes.
Luís Filipe Marques Cruz Macedo.
Albano Braz das Neves.
Jorge Manuel Marques Pereira.
Daniel Francisco Silva Coelho de Moura.
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Emídio Carlos Piedade Modesto.
Luís Manuel Oliveira Ricardo.
Carlos Pires Martins.
José Faustino Esteves Fernandes.
António José Dias Pereira.
José Aires Carvalho Fragoso.
Victor Jorge Leite.
Joaquim Silva Ferreira.
José Henriques Neto Pires.
João Alberto Lopes Santos.
José Casimiro Jácome Martins.
João Cabra1 Casimiro.
Alferes do serviço geral do Exército

Serafim Bártolo Santos.
Osvaldo Manuel Serrão Ferreira.
Hélder Duarte Henriques.
Carlos Alberto Eduardo Duarte.
Silvino Nunes Escabelado.
Albertino Carvalho Figueiredo.
José Carlos de Bastos Aires Gomes.
Lúcio Ferreira Craveiro.
António Carlos Martins Alves.
Manuel Emílio Mondragão Bartolomeu.
Valdemar Manuel Coimeiro Maltez.
Júlio Francisco Chinita Branco.
José Fernando de Campos.
Antbnio José Fernandes Gonçalves.
Manuel Pereira Filipe.
José Avelino Alves Rodrigues.
Alvaro da Silva Azenha.
Fernando Alberto Alves Fernandes.
Manuel Fernando Pinto Ferrador.
José Manuel Castro Santos.
Agostinho Carvalho Teixeira Monteiro.
José Manuel Lopes Ferreira.
Manuel dos Santos Lopes.
José Manuel Cardoso Santos.
José Francisco Galaricha Fortalezas.
Manuel António Catarino Rato.
António de Oliveira Paulo.
Carlos Alberto Neves.
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António Manuel Lopes.
José António Ferreira Marques.
António José Entradas de Sousa.
José Maria de Sousa Ribeiro.
António Augusto dos Santos Benigno.
Domingos Alberto Preto Neto.
Damélio Deus Veiga.
Dinis Serôdio Lopes Costa.
António Manuel Gonçalves Jardim.
Domingos da Ciuz Malheiro.
Majores chefes de banda de música
Idílio Martins Fernandes.
António Moreira Teixeira.
Capitães chefes de banda de música
José Duarte Gaspar.
José Pereira Marques.
Majores do serviço postal militar
Fernando de Assunção Santana Neves.
Abel Pereira Lontro.
João da Luz Gomes.
Capitães do serviço postal militar
Ananias Reinaldo Alves Marçal.
Manuel Fernando Mendonça.
António Bidarra de Andrade.
Majores do quadro especial de oficiais
Vanzelino Dias Lopes Correia.
Pedro Teixeira de Barbosa Mendonça.
Acílio Martins Oliveira Malta.
Norberto Daniel Rodrigues.
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José dos Santos Mendes.
Basílio Manuel de Sousa Dias Brito.
Faustino Alves Lucas Hilhrio.
António de Jesus Solipa.
Pensão de invalidez
29) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência, de 15 de Fevereiro de 1991, publicado no Dizírio da República, I1 Série, n." 49, de 28 de Fevereiro de 1991, passou a ser pago
pela Caixa Geral de Aposentações, a partir do mês de Março de 1991,
o oficial, abaixo indicado:

Capitão miliciano de infantaria (31293558) Paul Hens Lourenço
Muller, 18 700$00.
Rectificações
30) Rectificado o número mecanográfico do major de infantaria
constante na Ordem do
José Joaquim Marques Rosa de ~(00088661)~
Exército, n.O 16, de 15 de Agosto de 1988, para ~(32088661)~.
31) Na Ordem do Exército, n.O 13, de 1 de Julho de 1989, página 833, n.O 12, onde se lê «João Manuel Peixoto», deve ler-se «João
Manuel Peixoto Apolónian.

Anulação
32) Nula e de nenhum efeito a publicação da passagem à situação
de licenciado inserta na Ordem d~ Exército, 2.n Série, n? 10/86,
respeitante ao alferes miliciana do serviço de saúde (09478991) Joaquim António Jorge Ventura Camões, por ter falecido em 12 de
Julho de 1983.

VI1

-OBITUARIO

Julho, 12 -Alferes miliciano do serviço de saúde (09478971) Joaquim António Jorge Ventura Camões, do Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Faro.

502

ORDEM DO EXERCITO N." 6

2." SCrie

Março, 26 - Alferes miliciano do serviço de administração militar
(16373369) José Manuel Loureiro Leitão, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa.

Maio, 1 -Alferes miliciano do serviço de saúde (15288071) Silvestre Maria Neves Figueiredo, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Lisboa.

Setembro, 28 -Tenente miliciano do serviço de pessoal (01959366)
Luís dos Santos Almeida, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro.
D~zembro, 13 -Alferes miliciano do serviço de saúde (00133862)
Fernando Póvoa Dourado, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Dezembro, 22 -Tenente miliciano de infantaria (15776270) Francisco António Valente Conde, do ~ i s t i i t ode Recrutamento e
Mobilização de Aveiro.

Março, 2 -Tenente miliciano do serviço de administração militar
(33251858) Diogo Baleiro Salgueiro, do Quartel-General da
Região Militar de Lisboa.
Março, 19 - Tenente miliciano de infantaria (07584682) Jorge Manuel de Matos Marques, do Regimento de Infantaria n.O l .
Maio, 12 -Tenente miliciano de infantaria (05045767) Eduardo Jacinto Carvalho, do Distrito de Recrutarnento e Mobilização de
Ponta Delgada.
Maio, 13 -Alferes iniliciano de infantaria (01648872) Paulo Jorge
Pacheco Borges Pimentel, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa.
,
Agosto, 7 -Alferes miliciano de infantaria (18087574) Manuel David Ribeiro Lisboa Varanda, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Aveiro.
Outubro, 3 - Coronel de infantaria, na situação de reserva,
(50991411) Virgílio Fernando Pinto, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
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Novembro, 4 - Capitão de infantaria reformado (506141 11) Antó,
nio João Duarte Craveirinha, do Quartel-General da Região Militar d o Sul.
Dezembro, 7 -Coronel reformado (5136731 1) Manuel do Nascimento Antas, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Dezembro, 7 -Alferes miliciano do serviço de administração militar
(07205566) José João Peste Alves da Costa, do Distrito d e Recrutamento e Mobilizaçáo de Lisboa.
Dezembro, 16-Coronel
de cavalaria, na situação de reserva.
(51353611) Jaime Alexandre Santos Marques Pereira, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.

Jzineiro, 17-Major do serviço de saúde, na situação de reserva,
(50936711) Italo Celeste Croce Rivera, do Quartel-General da
Região Militar de Lisboa.
Fevereiro, 9 - General Chefe do Estada-Maior d o Exército (5027421 1)
Mário Firmino Miguel, d o Estado-Maior do Exército.
Fevereiro, 13-Coronel
de artilharia (51089611) António Vasco
Santos de Faria Leal, do Estado-Maior do Exército.
Fevereiro, 14-Coronel
de infantaria reformado (5176781 1) António Joaquim Fernandes, do Quartel-General da Região Militar
do Norte.
O Chefe d o Estado-Maior do Exército Interino

Alípio Tomb Pinto, general
Está conforme:

O Ajudante-General

Silvino da Crtrz Curado, general

MINIST~RIODA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
:2 SÉRIE
N.? 7 / 1 DE ABRIL DE 1991

Publica-se ao Exército o seguinte:

I

-MUDANÇAS DE SITUAÇAO
Ministério da Defesa Nacional
EstadeMaior do Exército

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Passagem à situação de reforma
Por despacho de 15 de Fevereiro de 1991, publicado no Diário da
República, 2.a Série, n.O 49, de 28 de Fevereiro de 1991:
Capitão do serviço geral do Exército (52309511) Acácio Trindade
dos Santos, desde 13 de Dezembro de 1990, com a pensão de
185 500$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50651611) Alexandre da Costa
Capucho, desde 6 de Outubro de 1989, com a pensão de
189 800$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50282611) Alfredo dos Santos
Viegas, desde 8 de Novembro de 1990, com a pensão de
168 300$00.
Coronel de cavalaria (51146911) Alvaro Nuno Lemos da Fontoura,
desde 11 de Outubro de 1990, com pensão de 279 100600.
General (51374811) António Adriano Faria Lopes dos Santos, desde
28 de Dezembro de 1989, com a pensão de 435 500$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51051311) António Barbosa
Taveira Lobo, desde 3 de Setembro de 1990, com a pensão de
168 300$00.
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Brigadeiro (50632111) António Bernardino Castelo Branco Brito,
desde 11 de Junho de 1990, com a pensão de 317 500600.
Coronel de infantaria (51103711) António Fernando Mendes Pedroso, desde 28 de Maio de 1990, com a pensão de 265 200500.
Capitão do serviço geral do Exército (51092311) António Francisco
da Silva Camacho, desde 22 de Julho de 1990, com a pensão
de 185 400900.
Capitão do serviço geral do Exército (52279111) António Guerreiro,
desde 2 de Janeiro de 1990, com a pensão de 185 400$00.
Capitão de transmissões (50244711) António de Jesus Ferreira Machado, desde 25 de Outubro de 1989, com a pensão de
186 700$00.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51303011) António
Joaquim Roque Graça, desde 14 de Novembro de 1990, com a
pensão de 235 400500.
Coronel de infantaria (51379411) António Manuel Baptista de Carvalho, desde 23 de Junho de 1990, com a pensão de 252 300$00.
Coronel de infantaria (51173611) António de Vilas Boas de Sousa
Magalhães, desde 20 de Julho de 1990, com a pensão de
305 700$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50189111) Armando Ferreira
Leitão, desde 10 de Junho de 1990, com a pensão de 168 300$00.
Coronel de infantaria (51055411) Carlos Barroso Hipólito, desde 1 de
Junho de 1990, com a pensão de 293 200500.
Coronel de engenharia (50971211) Carlos Maria Bastos Carreiras,
desde 10 de Dezembro de 1989, com a pensão de 296 700$00.
Capitão do serviço de material (52158011) Celestino Dias Fernandes,
desde 22 de Outubro de 1989, com a pensão de 178 200500.
Coronel de infantaria (51250211) David Feliciano Oliveira, desde
13 de Março de 1990, com a pensão de 293 200$00.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51134711) Diógenes
do Sacramento Lopes Gomes, desde 8 de Abril de 1990, com
a pensão de 243 100$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50165611) Duarte Júlio de
Almeida Militão, desde 21 de Maio de 1990, com a pensão de
185 400$00.
Coronel de infantaria (50988811) Ernesto Fontoura Garcês de Lencastre, desde 11 de Dezembro de 1990, com a pensão de
305 700$00.
Coronel de cavalaria (51113511) Fernando Ferreira da Cunha, desde
20 de Março de 1990, com a pensão de 279 100900.
Major do serviço geral do Exército (51490411) Flávio Alves Pereira,
desde 7 de Novembro de 1989, com a pensão de 192 100$00.
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Coronel de artilharia (50971811) João Luís de Almeida Rebelo, desde 17 de Dezembro de 1989, com a pensão de 255 900600.
Brigadeiro (51378211) Joaquim de Matos Salvador Pinheiro, desde
7 de Março de 1990, com a pensão de 365 800600.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50568711) Jorge Duarte Mesquita, desde 28 de Novembro de 1990, com a pensão
de 211 500$00.
Coronel de infantaria (52154611) José Farinha dos Santos Tavares,
desde 27 de Outubro de 1990, com a pensão de 279 100$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50672111) Manuel Joaquim
Paulo Dias, desde 1 de Outubro de 1990, com a pensão de
185 500$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50576011) Manuel Mendes
Guerra, desde 3 de Março de 1990, com a pensão de 168 300600.
Coronel de infantaria (50061811) Manuel Viegas Barreiros, desde
25 de Janeiro de 1990, com a pensão de 279 100800.
Capitão do serviço de material (50973711) Rogério Salvador Alexandre, desde 1 de Julho de 1990, com a pensão de 177 400$00.
Capitão do serviço geral do Exército (52098311) Viriato Lopes Monteiro, desde 17 de Março de 1990, com a pensão de 185 400$00.
Por despacho de 15 de Fevereiro de 1991, publicado no Diário da
República, 2.* Série, n.O 49, de 28 de Fevereiro de 1991, passaram
à situação de reforma em 31 de Dezembro de 1990, com a pensão que vai indicada, os seguintes oficiais.
Major do serviço de material (51191811) Alírio Fortunato Pereira,
com a pensão de 189 400$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51166611) Amadeu José
Agostinho Fernandes Moreira, com a pensão de 168 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51099011) Amicar Dias
Parro, com a pensão de 168 300$00.
Major do serviço de material (51106511) Carlos Eugénio de Oliveira
Carvalho, com a pensão de 202 100600.
Major do serviço geral do Exército (51312311) Carlos Santos Pereira, com a pensão de 202 100$00.
Capitão do serviço de material (50582411) Fernando Dias da Cruz,
com a pensão de 168 300$00.
Tenente-coronel de infantaria (50139111) Fernando José Gonçalves
Cerqueira, com a pensão de 211 500$00.
Tenente-coronel de infantaria (51342911) Francisco José Soares
Ogando, com a pensão de 259 200600.
Brigadeiro (50989011) Henrique António do Nascimento Garcia,
com a pensão de 386 100600.
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Brigadeiro (50269811) Hermínio Duarte Ferreira, com a pensão de
317 500$00.
Capitão do serviço geral do Exército (52570711) Joaquim Santana
Faleiro, com a pensão de 168 300$00.
Coronel de infantaria (51386311) José Bernardo da Cruz Aragão
Teixeira, com a pensão de 305 700$00.
Capitão do serviço geral do Exército (52085911) José Esteves Pires,
com a pensão de 168 300900.
Tenente-coronel de artilharia (50446111) José Mota Correia Pires,
com a pensão de 211 500$00.
Coronel do serviço de administração militar (51137311) José Roberto Mendes Arrobas da Silva, com a pensão de 252 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50569311) Luís Soares de
Macedo, com a pensão de 202 900900.
Coronel do serviço de material (50700811) Manuel Pereira dos Santos, com a pensão de 256 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50939411) MBrio Ferreira da
Silva, com a pensão de 168 300900.
Coronel do serviço de administração militar (50856111) Rogério
Gonçalves Prata, com a pensão de 252 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51116611) Samuel Alves Gonçalves, com a pensão de 168 300900.

Por despacho de 15 de Fevereiro de 1991, publicado no Diário da
República, 2.8 Série, n.O 49, de 28 de Fevereiro de 1991, passaram à situação de reforma em 1 de Julho de 1990, com a
pensão que vai indicada, os seguintes oficiais:
Coronel de infantaria (50283011) Carlos Augusto Coutinho de Almeida Cordeiro, com a pensão de 305 700900.
Tenente do serviço geral do Exército (52421611) Gilberto Silva, com
a pensão de 125 300$00.
Major de infantaria (51387211) Guilhermino de Carvalho Morais
e Castro, com a pensão de 114 700$00.
Major de cavalaria (52155611) Victor José de Ataíde Saraiva Marques, com a pensão de 183 300900.

Passagem B situação de reforma extraordindria
Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência,
de 11 de Janeiro de 1990, publicado no Diário da República,
I1 Série, n.O 21, de 25 de Janeiro de 1990, passou a ser pago pela
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Caixa Geral de Aposentações, a partir do mês de Fevereiro
de 1990, o oficial a seguir identificado:
Coronel de artilharia (50034011) Domingos Alberto Pinto Catalão,
227 500$00.
(Por portaria de 21 de Março de 1991.)

Oficiais de complemento
Passagem h situação de disponibilidade
Regimento de Infantaria nP 1
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (13494586) José Manuel
Mouser Cardoso Salgado, do Estado-Maior do Exército.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (16497189) Cláudio Manuel Sirnões Godinho, da Chefia do Serviço de Material de
Instrução.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (16741086) João Carlos
Cansado Machado, do Batalhão do Serviço Geral do Exército.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Tenente miliciano de infantaria, contratado, (03749585)António Aníbal Alves Martins, do Instituto de Altos Estudos Militares.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Tenente miliciano de infantaria, contratado, (00380385) Manuel Alberto Pinheiro Fernáo Silvano, da Escola Militar de Electromecânica.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1990.)

Tenente milicino de infantaria, contratado, (10020980) José Jorge
Coelho Fortunato Antunes, do Instituto Militar dos Pupilos
do Exercito.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (16884188) Carlos Pereira
de Carvalho, da Academia Militar.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1990.)
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Alferes miliciano de infantaria, contratado, (16159486) João Manu:l
Proença Cruz, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 9 de Novembro de 19903

alferes miliciano de infantaria, contratado, (14007987) António Alfredo Rodrigues Pereira, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa.
(Por portaria de 24 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (16181289) Bdmundo Rui
Leal Pereira, do Depósito Geral de Material Sanitário.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (03322089) Paulo Jorge
Honório Vinagre, do Presídio Militar.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (15106489) Francisco
José Cruz Gonçalves, do Quartel-General da Região Militar
do Sul
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Alferes graduado capelão (15041180) Joáo Paulo Valente Pires Bela
Pimentel, do Instituto Militar dos Pupilos do Exército.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (08890389) Albertino
Jorge Luís Sebastião, (17961088) Antero Aurélio Cardoso Ribeiro, (13862189) António José Cardoso Valente, (00769590)
Belarmino Manuel Pereira Ribeiro, (13058685) Fernando José
Leite da Costa e Silva, (11029289) Fernando dos Santos Pinho,
(02730285) João Francisco Quirino Rosa Duarte, (07563288)
Joáo Manuel dos Santos Jacinto, (0.9618189) João Pedro Feijó
Barreira, (11702285) João Pedro Rios Martins de Sousa,
(09338889) Joaquim Fernando Magalhães Lopes, (16065988) José
Eduardo Nascimento Machado, (17499786) José Manuel Menezes Lima, (09705986) Luís Filipe Morteira Pires Valente,
(09743989) Luís Filipe Tinoco Macedo, (10162689) Luís Miguel Dias Pereira Campes, (10269389) Paulo Valentin Marques
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da Silva, (10665587) Rafael Canas Marreires Serrão e (16543688)
Rui Paulo Pimentel Fernandes, do Regimento de Infantaria de
Abrantes.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (09639289) Carlos Manuel Reis Benedito, (09880689) João Paulo Ferreira Cardoso,
(08608388) Manuel Maruje Batista e (16011489) Jaulo Jorge
Marques Elvas, do Regimento de Infantaria de Castelo Branco.
CPor portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Aspirante a oficial miliciano graduado de infantaria (13322290)
José Marino Valadeiro Serra Fernandes, do Regimento de Infantaria de Elvas.
(Por portaria de 24 de Novembro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (00050989) Fernando
dos Prazeres Joaquim, (1 1126087) Silvério Manuel Campos
Graça Onofre Ferrão, (15694288) Jorge Manuel Alves Pereira,
(16873085) Luís Pedro Cardoso Barbosa e (12477686) Nuno
Miguel Rebelo dos Santos Patinho, do Regimento de Infantaria
de Ponta Delgada.
por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria do Porto
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (04822284) António
João Lopes de Amaram Guerra, (06605187) Carlos Manuel de
Morais Nunes Pinto, (19718488) Fernando Frias Correia,
(04519286) Guilherme Manuel dos Santos Nogueira, (19434688)
José Paulo Camarinha da Silva dos Santos Barbosa e (12159989)
Vítor Manuel Paiva Monteiro, do Regimento de Infantaria do
Porto.
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Alferes rnilicianos de infantaria (01553087) João Paulo da Costa
Machado Carvalho e (15670089) Paulo Alexandre Ribeiro, do
Centro de Instrução de Operações Especiais.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (121 10886) João Paulo
Geraldes Touro Pereira, da Escola Prática do Serviço de Material.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de educação física (00300688) Renato
Manuel Gonçalves Principe Santos, da Escola Prática de Transmissões.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (16354784) Adelino
Nascimento Ribeiro da Silva, (13713284) Adelino Sérgio Reis
Pinto, (02857589) David Jorge da Silva Marques, (18750187)
Jorge Eduardo Mete10 Velado, (15883788) José Manuel Freire
Cristiano, (16115289) Luís Vasco Clemente da Silva Catarino,
(15087089) Miguel Braz Oliveira Maia, (08946889) Paulo Jordão Gaspar, (19596789) Paulo Sérgio Pereira Pires e (07212588)
Pedro Manuel dos Santos Gonçalves.
('Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (09363585) André Santos Cruz Moreira, (10577089) António José Moreira de Carvalho
Guerra, (11657689) Casimiro Rodrigues de São Pedro,
(04273089) Jorge Manuel Neto Maia de Aguiar, (15918484)
José António Llobet Valle Pinheiro da Veiga, (11311988) José
Joaquim Barradas Ramos, (15943089) Marco António da Silva
Alves e (02117988) Pedro Alexandre Pessanha dos Santos Alminhas, do Regimento de Infantaria de Vila Real.
Aspirante a oficial miliciano de educação física (08339287) Fernando
António Rocha Lobo, do Regimento de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)
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Regimento de Infantaria de Viseu
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, contratado, (13383187)
Jorge José Lopes Santos, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1990.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (10979388) Rui Manuel
dos Santos Serafim, da Escola Prática do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Regimento de Artiiharia de Lisboa
Alferes miliciano de artilharia (08884488) Paulo Jorge da Silva Albuquerque, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 24 de Maio de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos de artilharia (00135285) Humberto
José de Oliveira Dias, (12688284) João Gonçalves Ferreira Núncio, (05096484) Juscelino Afonso Marmelada Barreto Ferreira e
(06103585) Paulo Alexandre de Carvalho e Melo. da Escola
Prática de Artilharia.
Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (13260480) Pedro Manuel
do Vale Oliveira e Silva, do Regmento de Artilharia de Lisboa.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (14521989) Pedro Miguel
Pires de Sousa, da Chefia do Serviço de Material de Instrução.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Alferes miliciano de artilharia, contratado, (07580289) Guilherme Manuel Correia Ribeiro Vicente Martins, da Escola Prática de
Artilharia.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1990.)
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Alferzs miliciano de artiíharia, contratado, (08751587) Pedro Alexandre Lança Parreira, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1990.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Aspirante a oficid miliciano de artilharia (02991185) Paulo de
Queiroz Ribeiro Femandes, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (12276285) José Rui Fernandes Marques da Cunha, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1990.)

Alferes miliciano de cavalaria (09378087) Ricardo Ferreira Marmelo,
do Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial rniliciano de educação física (05187288) Paulo
José Poeiras Bobo da Costa, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (07168389) Luís Miguel
Pires Matoso Freire, do Quartel-General da Região Militar do
Sul.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Alferes miliciano de cavalaria (02471586) Luís Manuel de Oliveira
Sousa, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)
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Regimento de Lanceiros de Lisboa
Alferes miliciano de cavalaria, contratado, (15302086) João Luís Viegas Xavier, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (08657586) António José
Faióes Diz, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Regimento de Engenharia nP 1
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (06110786) José Manuel
Simóes Dionisio, da Direcção da Arma de Engenharia.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (00127086) Luís Filipe
de Brito Silveira Nobre Contreiras, do Quartel-General da Re
gião Militar do Norte.
V o r portaria de 12 de Outubi'o de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos de engenharia (12057787) Luís Miguel Lopes Correia e (10504886) João Paulo Alvo Nunes, da
Direcção da Arma de Engenharia.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (03457385) Mário Fernando Correia Martins, do Quartel-General da Região Militar
do Sul.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Regimento de kngenharia de Espinho
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (06884486) Paulo Manuel
dos Santos Magalhães, do Agrupamento Base de Santa Margarida.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (08998087) Fernando
José Ferreira Monteiro, do Regimento de Infantaria de Vila
Real.
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Aspirante a oficial miliciano de engenharia (09151186) José Acácio
de Almeida Alves Ferreira Marques, do Colégio Militar.
Aspirantes a oficiais milicianos de engenharia (10427985) José António Machado Sampaio e (13302685) Jorge Manuel Jordão
Afecto, da Escola Prática do Serviço de Transportes.
e o r portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Regimento de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de transmissões (10732686) João Carlos
Santos Correia, do Regimento de Transmissões.
p o r portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de transmissões (10959984) Paulo Alexandre Alves da Silva, da Direcção da Arma de Transmissões.
p o r portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de transmissões (18226383) Joaquim
Manuel Costa Pereira, da Escola Prática de Transmissões.
('Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos de transmissões (09869387) João
António Valério Mesquita Coimbra, (0625 1789) João Miguel
Silva Alírio, (08982885) Jorge Manuel Pires Godinho Antunes,
(03368585) José Amorim Nunes da Silva, (17643084) Mário
Rui Craveiro da Silva Fresco e (12946584) João Luís da Silva
Ribeiro, da Escola Prática de Transmissões.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos de informática (09520387) Paulo
Jorge da Costa Gonçalves Fernandes e (06932784) Rui Correia
da Cruz Martins, da Direcção do Serviço de Informática do
Exército.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos de informática (07249786) Paulo
Manuel Frigo Cândido da Silva, (11296386) José Herculano
Quintela de Medeiros Barbosa, (08141986) Fernando Manuel de
Castro Fernandes, (03826289) Daniel da Silva de Navais e
(12337789) António Rogério Monteiro Brites, da Direcção do
Serviço de Informática do Exército.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)
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Aspirante a oficial miliciano graduado de informática (13817886)
Alexandre Jose da Silva Pereira Formosinho Fernandes, da Direcção do Serviço de Informática do Exército.
(Por portaria dc 30 de Novembro de 1990.)

Alferes miliciano de transmissões, contratado, (08748684) Jose Miguel Buceta Martins Batista Nunes, do Quartel-General da
- Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de transmissões (10547884) João Luís
Sequeira Neto, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (17613286) Bento
Paulo Morais Sardinha Menor Campos, do Quartel-General da
Região Militar do Norte.
Alferes miliciano de informática (15425186) Manuel Correia de
Barros de Lencastre, do Instituto de Altos Estudos Militares.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Batalhão do Serviço de Saúde
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (15653181) Miguel Jorge Simóes Catarino e (16257783) Paulo Alexandre da
Cruz Martins, do Estado-Maior do Exército.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (18615382) António Filipe Monteiro Moura Rodrigues dos Santos, (17975080)
José Fernando Cruz da Silva, (16367983) Luís Filipe Rafael
Branco, (12420481) Mário Duarte Parreira Rosa, (14121181)
Paulo Fernando Soares de Melo da Silva Chinopa e (13354283)
Paulo Jorge Barbosa Carvalho, do Batalhão do Serviço de Saúde.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (17733982) José
Manuel Cordeiro de Me10 Cabral, (12567781) Paulo Amado
Pinheiro Viana Almeida, (14352979) António José Salgado de
Alrneida e (14065581) Pedro João Marques Cardoso de C a ~ a l h 0 ,
do Batalhão do Serviço de Saúde.
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Alferes miliciano do serviço de saúde (17152383) Carlos Manuel
-:cpereira de Sousa de Sytiago Sottomayor, do Quartel-General
da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Ajferes miliciano do serviço de saúde (17805976) Simão Pedro dos
Santos Pacheco, do Regimento de Infantaria de Chaves.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (08256780) Jorge
Manuel Almeida Ferreira Marques de Queirós, do Regimento
de Infantaria de Chaves.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (05559383) Mário
Jorge Correia Guimarães, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (17223081)Gonçalo
Maria Queiroga Fernandes, da Escola Prática de Artilharia.
P o r portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (19014782) José
Carlos Barreto Costa, do Regimento de Transmissões.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (15642583)António
Carlos Gomes Pauara, da Escola Prática do Seryiço de Material.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (15234383) Agostinho José Carvalho dos Santos, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviw de saúde (18226383) Joaquim Manuel Costa Pereira, da Escola Prática de Transmissões.
p o r portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficiv miliciano do serviço de saúde (10302184) João
Fernandes de Abreu Pinto, do Batalhão do Serviço Geral do
Exército.
(Por portaria de 3 de Novembro de 1990.)
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Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (15580083) Nuno
Maria Trigueiro Silva Cunha, (13458784) Manuel Diz Nabais
S
e (12604983)
Domingos, (16471685) Bruno Paulo M O ~ Ferreira
Armando dos Santos Pita, do Hospital Militar Regional n.O 1.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (15225983) Pe,
Joaquim de Almeida,
dro José Soares da ~ h z (14022682)
(17483180) Henrique Manuel Toucedo Dias Ferrão e (17135583)
Fernando José Gonçalves Piloto, do Hospital Militar Regional
nP 2.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (12351883) Paulo
Jorge Alves do Vale, (08082280) Fernando Manuel Macedo de
Figueiredo, (14857584) António Manuel de Oliveira Ferreira
Pinto e (19187583) Alexandre Manuel Esteves Aguiar de Vas
concelos, do Hospital Militar Regional n.O 4.
Aspirantes a oficiais miiicianos do serviço de saúde (15025582) Jorge
Humberto de Oliveira Fonseca Soares e (11991084) António
José Afonso Valverde, do Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas.
/
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (17061683) Paulo
Manuel Pereira de Serra Viana, do Instituto Militar dos Pupilos
do Exército.
(Por portaria de 12 de Outubro de 990.)

Alferes miliciano do serviço de saúde (181 12484) Paulo Jorge Bilro
Bravinho, do Depósito Geral de Material Sanitário.
(Por portaria de 8 de Novembro de 1989.)

Alferes, miliciano do serviço de saúde (17573087) Fernando Lopes
Pinheiro, do Depósito Geral de Material Sanitário.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1989.)

Batalhão de Administração Militar
Alferes miliciano do serviço de administração militar (06006884)
António Luís Canto e Castro, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 24 de Maio de 1990.)
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Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de pessoal (06799686)
José Henriques Rodrigues Polaco, (10095688) José António Carneiro da Silva e (12641185) Antbnio Barbolo Alves, do Estado-Maior do Exército.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de pessoal (01821686)
Virgílio Miguel Rodrigues Machado, (06254185) Paulo Carlos
Marques do Espírito Santo Anil e (05658186) José Joaquim
Rocha Rodrigues Brito Antunes, da Direcção do Serviço de
Justiça e Disciplina.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (06213883) Jorge
Manuel de Assunção Costa Santos, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1990.)

Alferes milicianos do serviço de pessoal (07402786) Jorge Humberto
Rodrigues Mateus, (03504290) Carlos Augusto e Silva Ruela,
(05632185) Carlos Alberto Vieira dos Santos e (00729486) António André Maduro Fernandes, do Quartel-General da Região
Militar do Centro.
(Por portaria de 12 de Ouiubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (07574485) Jorge
Manuel de Sousa Vieira, do Quartel-General da Zona Militar
da Madeira.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (05828585) Luís
ManueI Leal Ramos Pena, do Quartel-General da Região Militar
do Sul.
p o r portaria de 16 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial rniliciano do serviço de administração militar
(17741688) Alexandre José Ramos Vieira, da Chefia do Serviço
de Material de Instnição.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de administração militar
(10623485) Sérgio Albuquerque Leitão Mendes, (16717189) Rafael Jorge Mira Pires e (11788386) João Pedro Quartin Coelho
Borges, da Direcção do Serviço de Administração Militar.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(09648386) António Carlos Sousa de Oliveira Fonseca Antunes,
do Regimento de Infantaria neO1.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(13285388) Paulo Miguel Jesus Relógio Guerra Correia, do
Regimento de Infantaria de Abrantes.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(12236184) Pedro Manuel de Sousa Vale, do Regimento de
Infantaria do Porto.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(14322187) Manuel António dos Santos Pereira, do Regimento
de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (14298084) Manuel António Afonso Romano, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 11 de Dezembro de 1990.)

Aspirante a oficial miiiciano do serviço de administração militar
(00818086) Jorge Miguel Martins de Almeida Mota, da Escola
Prática do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de pessoal (07317286) Rui
Pessoa Pereira, (03259885) Fernando José Andrade Ferreira
de Almeida e (07129884) Carlos Alberto Bento Seixas, do Batalhão do Serviço Geral do Exército.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de pessoal (03145882) Jorge Manuel
Chaves, do Batalhão do Serviço Geral do Exército.
(Por portaria de 26 de Setembro de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de administração militar
(11660186) Pedro Miguel dos Santos Mendes e (11330186) José
Miguel Garrido Chambel, do Batalhão do Serviço Geral do
Exército.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(11398387) Vasco José Canastra de Oliveira, do Centro de
Instrução Militar de Santa Margarida.
p o r portaria de 27 de Ouiubro de 1990.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (05131186) MBrio Fernando Brites Lopes, do Agrupamento Base de Santa Margarida
Alferes miliciano do serviço de pessoal (04635887) Vasco Manuel
Gamito Pereira de Matos, do Instituto de Altos Estudos Militares.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(14486684) Rui Artur dos Santos Batista, do Colégio Militar.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(13734585) João Paulo Torres Cunha Ferreira, do Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas.
P o r portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de pessoal (07678685)
Ruifino José Tavares Camarinha, (16326885) José Paulo de
Faria Fonseca, (09456985) José Alberto Rego de Veiga Torres,
(11870986) Francisco Luís de Oliveira Parreira, (17704585)
Fernando Carlos Almeida Pésinho, (17762784) Carlos José Manuel Ribeiro D'Araújo e (08421886) Abílio Fernando Vieira
Cardoso, do Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar, contratado,
(10888587) Fernando Manuel Monteiro Gervásio, do Centro
de Gestão Financeira da Logística.
(Por portaria de 19 de Dezembro de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar (00330784)
Carlos José Afonso Aragão, do Centro de Gestão Financeira
da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Batalhão do Serviço de Material
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de material (13316285)
Severino Manuel Oliveira Raposo, (04111284) Victor Manuel
Reis Franco Correia, (11423983) Rui Manuel de Oliveira Gonçalves Vilhena, (10471285) Paulo Nuno Ribeiro Rosa Jácome
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dos Anjos, (13907685) Paulo Manuel Ribeiro de Almeida e
Cunha, (10009284) Paulo Jorge da Rocha e Silva e Sá Marques,
(13134385) José Carlos de Almeida Albuquerque, (15266487)
Fernando Jorge Madeira de Sá Bandeira e (07536686) António
Paulo Pereira de Sousa Prazeres, da Direcção do Serviço de
Material.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de material (14792886)
Tomás Joaquim de Oliveira Serra, (12117685) Jorge Henrique
Silvestre Mendonça, (16069387) Alberto Mesquita Santos Sousa,
(13718486) Eduardo Teixeira de Jesus Augusto, (08233684) Rui
Pedro de Araújo Sá e (09595884) Joaquim Jorge Ferreira, da
Escola Prática do Serviço de Material.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de material (03132287)
Carlos Manuel Lopes de Moura, (04294889) Joáo Manuel dos
Santos Correia, (10293686) Rogério Duarte Guedes Juradinho
e (15127786) Rui Miguel Ribeiro de Proença Ribeiro, da Escola
Prática do Serviço de Material.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (01192585) Joáo
Carlos Penteado Marmelo, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (18383388) José
Carlos Saraiva Silva Bernardo, do Colégio Militar.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (06095086) António Pedro da Fonseca Aires, do Presídio Militar.
(Por portaria de 14 de Dezembro de 1990.)

Batalhão do Serviço de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes (09238168)
Paulo Jorge Lopes de Magalhães, do Regimento de Infantaria
de Castelo Branco.
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Aspirante a oficial rniliciano do serviço de transportes (10869087)
Floro Miguel Moura de Miranda, do Regimento de Infantaria
do Porto.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de transportes (14576787)
Nuno Gabriel Candeias Lourenço Anjos, (12854586) Luís MigueI
Saraiva Lopes Martins e (14517786) Fernando Manuel Sousa
Borges, da Escola Prática do Serviço de Transportes.
Alferes milicianos de infantaria (10918989) Arlindo Torres Arezes,
(16054186) Francisco Timóteo Clemência da Silva, (15974788)
Manuel António Pereira Moreira, (19583489) Vítor Manuel Gonçalves Machado, (16523386) Pedro de Faria Pacheco, (16222789)
Bonifácio Alrneida Gouveia e (19926588) Miguel Alexandre
F. Pais Rabaca, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
(Por portada de 27 de Outubro de 1990.)

Oficiais dos quadros permanentes
Corpo de oficiais generais
Promovido ao posto de general o brigadeiro Adelino Rodrigues Coelho, conforme deliberação do Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 23 de Janeiro de 1991, confirmada pelo Conselho
Superior de Defesa Nacional, em 14 de Fevereiro de 1991, ao
abrigo do disposto no n.O 2 do artigo 28." da Lei da Defesa
Nacional e das Forças Armadas, aprovada pela Lei n.O 29/82,
de 11 de Dezembro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 23 de Janeiro de 1991, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos.
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Promovido ao posto de general o brigadeiro Gabriel Augusto do Espírito Santo, conforme deliberação do Conselho de Chefes de Estado-Maior, em 23 de Janeiro de 1991, confirmada pelo Conselho
Superior de Defesa Nacional, em 14 de Fevereiro de 1991, ao
abrigo do disposto no n.O 2 do artigo 28.O da Lei da 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 23 de Janeiro de 1991, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos.

Promovido ao posto de general o brigadeiro Júlio Faria Ribeiro de
Oliveira, conforme deliberação do Conselho de Chefes do Estado-Maior, em 23 de Janeiro de 1991, confirmada pelo Conselho
Superior de Defesa Nacional, em 14 de Fevereiro de 1991, ao
abrigo do disposto no n.O 2 do artigo 28." da Lei da Defesa
Nacional e das Forças Armadas, aprovada pela Lei n.O 29/82,
de 11 de Dezembro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 23 de Janeiro de 1991, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos.
p o r portaria de 14 de Fevereiro de 1991.)

Armas e serviços

Na situação de reforma extraordindria
Graduado no posto de coronel de artilharia, na situação de reforma
extraordinária, nos termos dos artigos 1.O e 4.O do Decreto-Lei nP 295/73 de 9 de Junho, o major de artilharia graduado
em tenente-coronel (38084065) José Horta Carneiro, contando
a antiguidade desde 1 de Janeiro de 1990.
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.O do Decreto-Lei n.O 295/73
de 9 de Junho).
(Por portaria de 8 de Março de 1991.)
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Oficiais dos quadros permanentes
Corpo de oficiais generais
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Brigadeiro (51264511) Carlos Alberto Ferreira Ribeiro, do Instituto
de Altos Estudos Militares.
(Por portaria de 30 de Outubro de 1990.)

Quartel-General da Região Militar do Sul
Brigadeiro (51395511) José Agostinho Gomes, do Estado-Maior do
Exército.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1991.)

Direcção da Arma de Artiiharia
General (51369911) Júlio Faria Ribeiro de Oliveira, do QuartelGeneral da Região Militar do Sul.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1991.)

Armas e serviços
Estado-Maior do Exército
Major de engenharia (02941169) Carlos José Silveira Pereira, da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército.
(Por portaria de 5 de Março de 1991.)

Direcção da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria (50691 111) José Manuel Marques Pacífico dos
Reis, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
p o r portaria de 3 de Janeiro de 1991.)
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Coronel de cavalaria (50432611) João António Branco Martins da
Rosa Garoupa, do Quartel-General da Região Militar do Sul.
(Por portaria de 6 de Março de 1991.)

Dirreção da Arma de Engenharia
Coronel de engenharia (50770711) João Marçal Correia Leite, do
Regimento de Engenharia de Espinho.
(Por portaria de 29 de Janeiro de 1991.)

Direcção do Setviço de Material
Major do serviço de material, manutenção, (50359111) Francisco
Diogo Pedro Simão, do Batalhão de Apoio de Serviços da 1.a Brigada Mista Independente.
(Por portaria de 4 de Março de 1991.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Coronel de engenharia (50770711) João Marçal Correia Leite, da
Direcção da Arma de Engenharia.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1991.)

Coronel de engenharia (50774811) Duarte Nuno de Ataíde Saraiva
Marques Pinto Soares, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 1 de Março de 1991.)

Dítecção de Transporte
Major de artilharia (60424367) Manuel Augusto Seixas Quinones
de Magalhães, do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de
Cascais.
p o r portaria de 18 de Fevereiro de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Norte
Major do serviço geral do Exército (506111 11) Ernesto Fernandes
da Silva, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1991.)
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Disttito de Rectutamento e Mobilização de Aveito
Capitão do quadro técnico de secretariado (09942071)Armando Maurício Marques, do Regimento de Infantaria de Abrantes.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1991.)

Distrito de Rectutamento e Mobilização do Porto
Capitão do quadro técnico de secretariado (06569064) João António
Dias Pereira, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 3 de Janeiro de 1991.)

2.0 Tribunal Militar Tetritorial de Lisboa

Capitão do quadro técnico de secretariado (17838769) Alvaro Rodrigo de Alpoim Sousa Mendes, do Colégio Militar.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1991.)

Nomeação
Ttibunal Militat Tettitorial de Elvas
Coronel de infantaria (50995911) Hilário Manuel Pólvora Peixeiro,
nomeado Promotor de Justiça, nos termos do n.O 2 do artigo 252.O
do Código de Justiça Militar, devendo ser considerado nesta
situação desdz a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1991.)

Colocações e desempenho de funções
Continuam na efectividade de serviço
1) O brigadeiro, na situação de reserva, (51390711) Alipio Emilio Tom6 Falcão continuou a prestar serviço como Secretario-Adjunto
do Comando de Macau, após a sua passagem à situação de reserva em
4 de Dezembro de 1989.
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2) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (50040611)
Jorge Alberto Mourão Cardoso Possidónio continuou a prestar serviço no Gabinete de Documentação, Bibliotecas e Arquivos, após
a sua passagem à situação de reserva em 14 de Março de 1991.

3) O capitão do serviço geral do Exército (50133311) Manuel
Carreiras Rato continuou a prestar serviço no Arquivo Geral do
Exército, após a sua passagem à situação de reserva em 21 de Março
de 1991.
Deixam de prestar serviço
4) O general, na situação de reserva, (50279311) Luís Emídio
Cravo da Silva deixou de ser considerado na efectividade de serviço
desde 5 de Março de 1990, data em que foi nomeado Director-Geral
da Direcção-Gzral de Armamento do Ministério da Defesa Nacional,
designado Director Nacional de Armamento.
5) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51384511)
Nívio José Ramos Herdade deixou de prestar serviço no Grupo de
Trabalho para a História do Exército, desde 15 de Março de 1991.
6) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(51777611) António da Natividade da Silva Pinto deixou de prestar
serviço na Direcção do Serviço de Pessoal, desde 13 de Março de
1991.
7) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva, (39316975) Fernando da Silva Capela deixou de prestar serviço
na Guarda Fiscal, desde 31 de Dezembro de 1990.

Outras situações
8) O major do serviço geral do Exército (50611111) Ernesto
Fernandes da Silva, do Quartel-General da Rzgiiío Militar do Norte,
por despacho de 15 de Janeiro de 1991, do General Ajudante-General, presta serviço na Escola de Sargentos do Exército, na
situação de diligência, desde 18 de Fevereiro de 1991.
Cursos, estágios e tirocínios
9) Deve ser averbado ao major de cavalaria (07984869) Miguel
João de Oliveira Sequeira Marczlino o «Army Staff Course»
que frequentou no Reino Unido, no período de 2 de Janeiro de 1990
a 7 de Dezembro de 1990, com aproveitamento.
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Pensão de invalidez
10) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos e Previdência,
de 7 de Junho de 1990, publicado no Diário da Repúblicn, I1 Série,
n.O 145, de 26 de Junho de 1990, passou a ser pago pela Caixa Geral
de Aposentações, a partir do mês de Julho de 1990, o oficial a seguir identificado:

Tenente miliciano do serviço de administração militar, secretariado,
(01351063) João Manuel da Gama Pinto Cortes, 126 900$00.
11) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos e Previdência,
de 12 de Setembro de 1989, publicado no Diário da República,
I1 Série, 223, de 27 de Setembro de 1989, passou a ser pago pela
Caixa Geral de Aposentações, a partir do mês de Outubro de 1989,
o oficial a seguir identificado:

Tenente miliciano de infantaria (05220467) JoZo Manuel Martins,
14 600$00.

Anulação
12) Nula e sem efeito a colocação do alferes miliciano do serviço de administração militar (00205664) António Infante da Costa,
do Quartel-General da Região Militar do Centro, na situação de
reserva, publicada na Orclem d o Exército, n.O 24, 2." Série, de 15 de
Dezembro de 1988, página 1287, por ter sido expulso das fileiras
do Exército em 16 de Novembro de 1967.

Rectificação
13) Na Ordein do Exército, 2.8 Série, n.O 22, de 15 de Novembro
de 1990, página 843, na parte respeitante à passagem à situação de
supranumerário por excesso de quadro do tenente-coronel do serviço de material Luis Avelino Roque Esteves, onde se lê ((desde
11 de Setembro de 1990 (Portaria de 11 de Setembro de 1990)» deve
ler-se «desde 1 de Setembro de 1990. (Por portaria de 1 de Setembro
de 1990))).
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Janeiro, 30 -Tenente miliciano de infantaria, na situação de reserva,
(00153960) Manuel dos Santos Acúrcio, do Quartel-General da
Região Militar do Centro.
Fevereiro, 6 Tenente-coronel reformado (5125641 1) Adriano Car10s de Aguiar, do Quartel-General da Região Militar do Sul.
Março, 6 -Tenente-coronel, na situação de reserva, (50771611) António José Neves Rosa, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa.
Março, 12 -Tenente-coronel, na situação de reserva, (52157411) Antonino Santos Lages Martins, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.

-

O Chefe do Estado-Maior do Exército
José Alberto Loureiro dos Santos, general
Está conforme:
O Ajudante-General

Silvino da Cr~izCurado, general

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

.
ORDEM DO EXÉRCITO
2." SÉRIE
N.? 8/15 DE ABRIL DE 1991

Publica-se ao Exército o seguhte:
I

-DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
Ministério da Defesa Nacional
Estado-Maior do Exército
Despacho n.O 47/91

Assunto: Nomeação do Director Interino do Instituto dz Altos Estudos Militares
Nomeio o brigadeiro João Goulão de Melo, subdirector do Instituto
de Altos Estudos Militares, Director Interino daquele Estabelecimento dz Ensino Militar a partir da presente data.
Lisboa, 25 de Março de 1991.- 0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.
Despacho n.O 48/91

Assrrnto: Nomeação do Chefe do Estado-Maior Interino do Comando
Operacional das Forcas Terrestres
Nomzio Chefe do Estado-Maior Interino do Comaiido Operacional
das Forças Terrestres (COFT) o coronel tirocinado de infantaria
Oscar António Gomes da Silva, em substituição do brigadeiro
João Goulão de Melo, que passou a desempenhar outras funções.
Lisboa, 25 de Março de 1991. -0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.
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Despacho n.O 49/91

Assunto: Cessação de funções do Chzfe de Gabinete do General
Chefe do Estado-Maior do Exército
O general (51061411) Gabriel Augusto do Espírito Santo cessa as
funções de Chefe de Gabinete do General Chefe do Estado-Maior do Exército, a partir de 1 de Abril de 1991, por ir
desempenhar outras funções no Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Lisboa, 25 de Março de 1991.-0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.

Despacho n.O 50191

Assunto: Chefe de Gabinete do General Chefe do Estado-Maior do
Exército. Desempenho de funções
Passa a desempenhar as funções de Chefe de Gabinete Interino, do
Genzral Chefe do Estado-Maior, desde 1 de Abril de 1991, o
coronel tirocinado (51400111) Jorge Barroso de Moura.
Lisboa, 25 de Março de 1991.- 0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.

Despacho n.O 51/91

Assunto: Nomeação de Inspector da Arma de Infantaria
Nomeio o brigadeiro (51395911) Joaquim Simóes Duarte, para o
cargo de Inspector da Arma de Infantaria, deixando de exercer
funções de Adjunto na Inspecção-Geral do Exército.
O brigadeiro Simões Duarte deve apresentar-se na Direcção da
Arma de Infantaria, em 11 de Abril de 1991.
Lisboa, 25 de Março de 1991. - 0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.
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11 - JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos das artigos 33.O, 35.O, n.O 2, alínea a), e 67.O, n.O 3,
do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto
n.O 566171, de 20 de Dezembro, condecorar com a medalha
de mérito militar de 1." classe o brigadeiro (50419711) Arménio Gomes dos Santos Silva.
14 dz Dezembro de 1990. - 0 Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, António Soares Carneiro, general.
(D.R., I1 Série, n." 10, de 10 de Janeiro de 1991.)

Estado-Maior do Exército
Por portarias de 8 de Fevereiro de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de ouro de serviços distintos, por tzr sido considerado ao abrigo dos artigos 21." e 22.O, com referência ao n.O 3
do artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o gzneral (50276311) Manuel Ribeiro Franco
Charais.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de ouro de serviços distintos, por tzr sido considerado ao abrigo dos artigos 21.O e 22.0, com referência ao n.O 3
do artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o general (50273711) José do Nascimento de
Sousa Lucena.
Por portaria de 1 de Fevereiro de 1991
Menda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
mzdalha de mérito militar de 3." classe o aspirante a oficial
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Edson Massayuki Hiroshi, do Exército do Brasil, nos termos
da Portaria n.O 19 234, de 14 de Junho de 1962.
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar,
por despacho das datas que se indicam, e em conformidade
com as disposições do Rzgulamento da Medalha Militar, promulgado pelo Decreto n.O 566171, de 20 de Dezembro, os seguintes oficiais:
25 de Janeiro de 1991

Brigadeiro médico (50937611) José Manuel Carrilho Ribeiro.
Coronel de artilharia (50926811) José Eduardo Martinho Garcia
Lzandro.
Coronel de engenharia (50774811) Duarte Nuno de Ataíde Saraiva
Marques Pinto Soares.
Coronel engenheiro de transmissões (50776211) João Manuel Maia
de Frzitas.
Capitão do serviço geral do Exército (32149760) António Cordeiro
Vieira.
Capitão do serviço geral do Exército (51545111) João Batista
Chambel.
Capitão do serviço geral do Exército (32244860) João Sousa Presumido.
8 de Fevereiro de 1991

Coronel dz infantaria (50189511) António José Rairnundo Gama.
Coronel de infantaria (50995511) Luciano António de Jesus Garcia
Lopes.
Coronel de artilharia (50041111) Luís Manuel Branco Domingues.
Coronel de engenharia (50770611) Francisco José Gomes de Sousa
Lobo.
Coronel do serviço de saúde, médico, (50936911) António Manuel
Sancho.
Coronel do serviço de saúde, médico, (50936311) Macário João de
Sousa Tapadinhas.
Major do serviço de saúde, médico, na situação de reserva, (50937511)
Manuel Henriques Martins Ferrzira Botelho.
Tenente-coronel de infantaria (50182211) António Jaime Vieira Montez.
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Tcnente-coronel de engenharia (50775711) Henrique Marçal de Araújo Leite.
Major do serviço geral do ExCrcito (50931311) António Frias Vieira.
Capitão do serviço geral do Exército (34146760) Fernando Luís.
Capitão do serviço geral do Exército (52020011) Joaquim Francisco
Pacheco Ricardo.
Conforme comunicação da Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas foi ali registado o diploma de concessão do Grau de
Comendador da Ordem da Legião de Honra de França ao
general (51468311) Carlos Manuel de Azerzdo Pinto Me10 e
Leme.
Por portaria de 25 de Janeiro de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriquzs - Patrono do Exercito, de
2." classe, nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei n." 397/85,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.O do mesmo decreto, o tenente-coronel de artilharia,
na situação de reserva, (50446111) José da Mota Correia Pires.
Louvores
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General
Louvo o coronel de cavalaria (51324611) Germano Miquelina Simões
pela maneira como desempenhou as funções de chefe da Repartição de Pesquisa e Análise da Divisão de Relações Públicas,
evidenciando elevadas qualidades de chefia, a par de grande
capacidade de trabalho e particular dedicação pelo serviço.
Possuidor de vasta sensibilidade para os problemas inerentes
à informação pública, o coronel Miquelina Simões dispensou
à exzcução das suas tarefas grande interesse e zelo profissional,
obtendo apreciável aproveitamento dos meios materiais existentes.
Oficial metódico, brioso e de marcado aprumo e correcção,
praticando as virtudes da lealdade e da camaradagem, granjeou o respeito e a estima de todos aqueles que com ele serviram e creditou-se como um precioso auxiliar da chzfia.
Pelo conjunto de qualidades demonstradas e pela forma como
desempenhou as funções que lhe foram cometidas, é o coronel
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Miquzlina Simões digno do maior apreço, sendo de toda a
justiça realçar a sua prestigiante actuação e os bons serviços
prestados.
11 de Fevereiro de 1991.-0 Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, Antdnio Soares Carneiro, gzneral.
(D.R., 11 Série, n." 47, de 26 de Fevereiro de 1991.)

Estado-Maior do Exército
Louvo o general (50276311) Manuel Ribeiro Franco Charais, pela
forma competente, inteligente e determinada como deszmpenhou
as várias missões que lhe foram cometidas ao longo da sua
carreira militar no serviço activo de mais dz quarenta anos,
que agora termina por passar à situação de reserva.
Tendo iniciado a sua vida de oficial na Escola Prática de Artilharia, onde se revelou instrutor de grandes capacidades, foi
na Bateria de Artilharia de Guarnição n.O 2, na Madeira, como
subalterno e capitão, que começou a evidenciar a sua capacidade dz comando, espírito de organização, entusiasmo pelos
assuntos militares e sentido de inovação, qualidades que o caracterizaram ao longo da sua vida militar.
Mobilizado para a ex-Região Militar de Moçambique, no comando de uma Companhia de Artilharia, que teve sede numa
área sensível, a sua acção foi reconhecida como muito dinâmica, importante e dedicadíssima pela forma como resolveu,
entrz outros, os vários, problemas dé infra-estruturas necessárias
aos Destacamentos da Companhia, o óptimo relacionamento
com Autoridades e a atenção prestada à promoção socioeconómica
da área e suas populações.
Como oficial do extinto Corpo do Estado-Maior, a sua acção
na chefia da Secção de Estudos Gzrais da Repartição de Instruçáo do Estado-Maior do Exército mereceu louvor do General
Chefe do Estado-Maior do Exército pela forma altamente eficiente como chefiou a Szcção durante cerca de três anos e o
invulgar espírito de iniciativa evidenciado.
Mobilizado para o Estado-Maior da Zona Militar Leste do
Teatro de Operações de Angola, onde chefiou, durante dois
anos, as 1." 2 4." Secções, a sua acção foi reconhecida como
importante, dinamizando o apoio logistico e administrativo
numa área com inúmeras dificuldades, acompanhando muitas
vezes os movimentos logísticos em áreas de intensa actividade
operacional, demonstrando ser um eficiznte oficial do Estado-Maior atento aos problemas das tropas.
~

---

~
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No movimento militar do 25 de Abril e período subsequente,
o general Charais sempre manteve uma postura militar de dignidade e camaradagem, quer nas elevadas funções político-militares desempenhadas quer no Comando da Rzgião Militar
do Centro, como brigadeiro graduado, onde num período
cheio de dificuldades até aos acontecimentos de 25 de Novembro
de 1975, soube comandar atento aos objectivos da Nação e da
Instituição Militar, mantendo a coesão, observando e fazendo
observar as virtudes militares. Acção de comando que foi muito
importante para a consolidação da Democracia no País e para
a disciplina e coesão do Exército, como foi superiormente reconhecido.
Com a estabilização do regime constitucional e a publicação
da Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas, o general
Charais voltou a desempenhar funções no Exército, exercendo,
nos últimos oito anos, o cargo de Presidente da Comissão de
Contas e Apuramento de Responsabilidades do Estado-Maior
do Exército.
No desempenho deste cargo o general Charais demonstrou, mais
uma vez, elevado sentido das responsabilidades, capacidade de
chefia, muito boa aptidão para estabelecer óptimas relações
com o Tribunal de Contas e elevado sentido na defesa dos
interesses do Exército.
Ao terminar as suas funções no serviço activo, o Comandante
do Exército deseja testemunhar ao general Charais a sua estima
e camaradagem, reconhecer as virtudes demonstradas como
oficial do Exército e classificar os seus serviços, de que resultou
lustre e brilho para o Exército e para a Nação, como extraordinários, relevantes e muito distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 8 de Fevereiro de 1991. -Pelo
o Chefe do Estado-Maior do Exército, Tomé Pinto, general.
Louvo o general (50273711) José do Nascimento de Sousa Lucena,
pelas altas virtudes militares evidenciadas ao longo de mais
de quarenta anos de szrviço militar no activo. Virtudes em que
sobressaíram o carácter impoluto e exemplar nas suas dimensões de homem e de militar, os inexcedíveis espírito de missão
e sentido de dever e a lealdade cultivada em elevado grau em
todas as circunstâncias que constituindo o cerne de uma condição militar exemplarmente assumida se aliaram a uma elevada
competência técnico-profissional, a um espírito de iniciativa e
de inovação permanentemente cultivados, a uma grande capa-
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cidade de relacionamento humano, ao nível individual e institucional, que o creditaram como um militar de eleição.
Ainda cadete da Escola do Exército, distinguiu-se ao impulsionar
a Revista «PROELIUM» evidenciando dedicação, elevado sentido artístico e cultural quz o acompanhariam toda a vida,
dando provas de entusiasmo pelos assuntos militares e matérias
ligadas à sua história e evolução e à sua simbologia, que materializou em realizações de muito gosto e mérito.
Promovido a alferes 2 tendo integrado forças expedicionárias
ao Estado Português da lndia, a sua acção foi apreciada em
significativos louvores. Já então as suas qualidades de trabalho
e desejo de bem servir, dinamismo, zelo e método, e magnífica
formação moral se afirmavam, conformz consta de públicos
louvores conferidos.
Nas mais recentes campanlias do Exército Português em Africa,
cumpriu comissões de serviço nos Teatros de Operações de
Angola e Moçambique. Como capitão e oficial de operações
de informações de um Batalhão de Caçadores que se distinguiu
na fase inicial das operações no Teatro de Operações de Angola,
mostrou ser um oficial ponderado mas firme, muito vocacionado para tarefas de estudo, planeamento e coordenação, tendo
a sua acção sido distinguida e considerada de muito valor.
Depois de concluir o Curso de Estado-Maior, foi nomeado para
chefiar o Gabinete Provincial dz Acção Psicológica, no Teatro
de Operações de Moçambique, dinamizando em conceitos e
métodos de actuação uma actividade que se mostrou importante para apoio das operações z para as acções de paz e promoção social das populações.
No desempenho de funções de comando, como coronel, quer
no Regimento de Infantaria de Beja, em fasz muito importante,
e como 2.0 Comandante da 1." Brigada Mista Independente,
mais uma vez revelou grande capacidade de rzalização, de
elevado espírito de missão e de sentido de disciplina, numa
adesão total aos objectivos superiormente fixados, que cumpriu
e fez cumprir com determinação, elevado bom senso, inteligência esclarecida e firmeza de decisão.
Como oficial general, à frente do Departamento de InstruçEio
do Estado-Maior do Exército, impulsionou uma profunda modernização dos conceitos de Instrução no Exército, adoptando
e materializando a sua abordagem sistemática, que se mostrou
adequada e útil para uma época de profundas transformações
em que a instrução se assume como área prioritária das actividades do Exército. Modernização que teve sempre como constantes e altamente prioritárias a formação ética e o desenvolvi-
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mento das virtudes militares entre os instruendos aos vários
níveis de ensino.
Desempenhando nos últimos anos as importantes e absorventes
funções de Governador Militar de Lisboa, o general Sousa
Lucena evidenciou todas as virtudes e atributos que o caracterizaram na sua vida militar.
Mantendo elevado sentido de disciplina e de coesão entre as
numerosas Unidades, brgãos e Estabelecimentos que se integram
na Região Militar de Lisboa, permanentemente atento às várias
e diversas solicitações que nas áreas de cerimonal militar, segurança e actividade operacional a Região Militar é chamada si
intervir, criando e mantendo uma imagem digna e prestigiada
do Exército na sua Região, desempenhou ainda em anos consecutivos as funções de Comandante do Corpo de Exército
Nacional, comandando esta Grande Unidade nos diversos exercícios ORION de forma serena e muito profissional, sabendo
congregar esforços com elevado sentido de realismo e semprc
atento aos superiores interesses iz objectivos do Exército.
Ao transitar para outra situação da sua vida militar, o Comandante do Exército deseja expressar ao general Sousa Lucena a
sua gratidão, a elevada estima do seu Corpo dz Generais, a
admiração e respeito de todos que com ele serviram, e classificar os serviços por si prestados, de que resultou brilho e lustre
para o Exército e para a Nação, como relevantes, extraordinários e muito distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 8 de Fevereiro de 1991. - Pelo
o Chefe do Estado-Maior do Exército, Tomé Pinto, general.

111-MUDANCAS DE SITUAÇAO
Oficiais dos quadros permanentes
Corpo de Oficiais Generais
Ingresso no quadro
Quadro do Serviço de Saúde
Brigadeiro, adido, (51264511) Carlos Alberto Ferreira Ribeiro, do
Instituto de Altos Estudos Militares, dzvendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Outubro de 1990.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)
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Passagem à situação de adido
Nos termos do nP 6 da alínea b) do artigo 187." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nao34A/90 de 24 de Janeiro
General, no quadro, (50275911) Manuel Ribeiro Oliveira Carvalho,
do Estado-Maior do Exército, por passar a prestar serviço, em
diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devzndo ser considerado nesta situação desde 1 de Novembro de
1990.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1990.)

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Ingresso no quadro
Quadro da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, supranumerário, (50211611) Fernando Duarte
Pina da Silva Ramos, da Direcção da Arma de Cavalaria, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 14 de Fevereiro de 1991.)

Passagem à situação de adido
Nos termos do nao5 da alínea b) do artigo 187." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90de 24 de Janeiro
Coronel do serviço de saúde, no quadro, (50937311) Rui Alberto
Coimbra Fernandes, do Hospital Militar Principal, por ter sido
colocado na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Fevereiro de 1991.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1991.)

Major do quadro especial dz oficiais, adido, (09342368) Carlos Nunes
Carronda Rodrigues, da Direcção da Arma de Infantaria, por
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ter sido colocado na Guarda Fiscal onde se encontrava em
diligência, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Janziro de 1991.
Major do quadro especial de oficiais, adido, (03476168) Manuel
Mendes Pinto, do Regimento de Infantaria do Porto, por ter
sido colocado na Guarda Fiscal onde se encontrava em diligência, devendo ser considerado nzsta situação desde 1 de Taneiro de 1991.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Nos termos do na09 da alínea b) do artigo 44.O do Decreto-Lei n.O 176171 de 30 de Abril
Tenente-coronel do quadro especial de oficiais, adido, (05316864)
Arsénio Antunes Ferreira, do Quartel-Genzral da Zona Militar
da Madeira, por ter sido colocado no Comando-Chefe das Forças Armadas da Madeira, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Abril dz 1989.
(Por portaria de 17 de Abril de 1989.)

Passagem à situação de licença ilimitada
Tenente-coronel de transmissões engenheiro (01639663) José António
Magalhães Barros dos Santos, da Direcção da Arma de Transmissões, nos termos da alínea a) do n.O 1 do artigo 220: do
EMFAR, dzvendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Março de 1991.
(Por portaria de 1 de Março de 1991.)

Passagem à situação de reforma extraordinária
Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência
de 15 de Março de 1991, publicado no Diário da República,
I1 Série, n.O 71, de 26 de Março de 1991, passou a ser pago
pela Caixa Geral de Aposzntações, a partir do mês de Abril
de 1991, o oficial a seguir identificado:
Major de infantaria (71124367) Rui dos Santos Palhares Falcão,
267 435500.
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Oficiais de complemento
Passagem à situação de disponibilidade
Regimento de Infantaria n.O 1
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (11198588) João Paulo
Nunes Pereira, do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 25 de Março de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (02996685) Luís Pedro
Saldanha Miranda, do Quartel-General da Região Militar do
Centro.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (07480288) Pedro Fernandes Oliveira, do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 8 de Setembro de 1990.)

Alferes miliciano dz infantaria, contratado, (08944786) Victor Manuel Vicente da Silva, da Direcção do Serviço de Informática
do Exército.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (03244987) José J O ~ O
Ramos Mendes e (15881089) Manuel António da Silva Crispim,
da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (02143286) Jorgz Manuel Cunha Carvalho Luís, da Chefia do Serviço de Material
de Instrução.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1990.)

Alferes milicianos de infantaria, contratados, (13040187) João Paulo
Henrique Senza e (01114587) Carlos Pinto Santos Sardinha,
do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1990.)

Tenente miliciano de infantaria, contratado, (03051686) Manuel
Isaac da Silva Teixeira Brás, do Hospital Militar de Doenças
Infecto-Contagiosas.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1990.)
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Alferes miliciano de infantaria, contratado, (19275988) António José
Ferreira Vizgas, do Destacamento do Forte de Alto do Duque.
(Por portaria de 1 dc Dezembro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (01005086) Pedro Henrique dos Santos Marques, do Regimento de Engenharia n." 1.
(Por portaria de 3 de Dezembro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (09333387) Pzdro Alexandre Sousa Carvalho, do Batalhão do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 4 de Dezembro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (04901388) Paulo Fernando dos Santos Cordeiro, do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1990.)

Alizres miliciano de infantaria, contratado, (13498086) Carlos Fernando das Neves Pereira, da Direcção do Serviço de Pessoal.
(Por portaria de 7 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (16352087) Miguel António Brito Santos, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (13826987) José António Pirzs Poças, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano de educação física, contratado, (05053786) Paulo
Manuel Boaventura Batalha, do Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de educação física (143 13589) Duartz
Nuno Santos dos Reis Alão, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (01717386) Hélder de
Jesus Campo Franco Silva, do Quartel-General da Zona Militar
dos Açores.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1990.)

546

ORDEM DO EXÉRCITO N." 8

2:

Série

Alfzres miliciano de infantaria, contratado, (03378286) Carlos Manuel Morgado Nunes, do Regimento de Infantaria de Abrantes.
(Por portaria de 11 de Março de 1990.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (07582988) Bernardo
Nuno Pestana Santa Clara Gomes, do Quartel-Genzral da Zona
Militar da Madeira.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1990.)

Regimento de Infantaria do Porto
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (08831788) Félix Luís
Ferreira de Moura Duarte, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 25 de Novembro de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de educação física (05235380) José
Manuzl da Costa Soares, do Centro Militar de Educação Física,
Equitação e Desportos.
(Por portaria de 24 de Junho de 1989.)

A~pirantea oficial miliciano de infantaria (15041385) João Eduardo
Leitão Bompastor, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 24 de Outubro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (13238087) António Augusto Sousa Duarte, do Centro de Instrução de Condução
Auto n.O 1.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1990.)

Alferes miliciano dz infantaria, contratado, (07176887) Luciano Jorge de Sousa Pinto Faustino, do Colégio Militar.
(Por portaria de 8 de Novembro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (13568686) Viriato Manuel Silva Oliveira, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portnria de 15 de Fevereiro de 1990.)
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Tenentz miliciano de infantaria, contratado, (07991983) Albino António Pereira do Vale Reis, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 21 de Junha de 1990.)

Tenente miliciano de infantaria, contratado, (00911685) João Policarpo Oliveira Duarte, do Presídio Militar.
(Por portaria de 27 de Dezembro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (09631485) Fzrnando
Albert~Bragança de Sousa Guise Pinheiro, do Regimento de
Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Tenente miliciano de infantaria, contratado, (03179485) Migull Anjo
Monteiro Lúcio Gonçalves, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (06405287) José Carlos
Rodrigues Fzrreira Lopes, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1991.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Alferes miliciano de infantaria (14139287) Carlos Filipe Almeida
Fernandes, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 5 de Fevereiro de 1988.)

Tenente miliciano de infantaria, contratado, (02232385) António
Fzrnando Serras Lobo, do Quartel-General da Região Militar
do Centro.
(Por portaria de 11 de Março de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (01987886) António Manuel Roque Ferreira, da Escola Prática do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1990.)
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Tenente miliciano de infantaria, contratado, (01870385) João Paulo
Medina da Silva, da Escola Prática do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 10 de Setembro de 1990.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Tenente miliciano de artilharia, contratado, (14870184) Luís Manuel Chamiço Pires, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Alferes miliciano de artilharia, contratado, (11669188) António Joaquim Coelho Imaginário, do Quartel-General da Região Militar
do Sul.
(Por portaria de 9 de Novembro de 1990.)

Alfzres miliciano de artilharia, contratado, (07580289) Guilherme
Manuel Correia Ribeiro Vicente Martins, da Escola Prática de
Artilharia.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1990.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Aspirante a oficial miliciano de educação física (07365687) António
Cabra1 da Silveira Gonçalves Ferreira, da Escola Prática de
Cavalaria.
(Por portaria de 15 de Janeiro de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Alferzs miliciano de cavalaria, contratado, (06923887) Edmaro Pereira Peres, do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida.
(Por portaria de 1 de Março de 1990.)

Alferes miliciano de cavalaria, contratado, (16766985) José Pedro
Marques Inglês, do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida.
(Por portaria dc 24 de Setembro de 1990.)

Alferes miliciano de cavalaria, contratado, (08910085) Luís Miguel
da Silva Neto Arruda, do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)
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Tenente miliciano de cavalaria, contratado, (13423785) António Barata Afonso, da Academia Militar.
(Por portaria de 3 de Dezembro de 1990.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Alferes miliciano de cavalaria, contratado, (15555585) Élio Amador
Bernardino, do Regimento de Lancziros de Lisboa.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1990.)

Regimento de Transmissões
Alferes miliciano de transmissões, contratado, (18422184) Nuno Manuel Cardoso Espírito Santo, da Escola Prática de Transmissões.
(Por portaria de 1 de Julho de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de informática, contratado, (17225687)
Lino Duarte Gomes Dias Miguel, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de informática (04555286)
Carlos Manuel Prata Guarino, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de informática, contratado, (10705388)
Paulo Alexandre da Costa Leitão Gil, da Direcção do Serviço
de Informática do Exército.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1990.)

Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de transmissões (06903586) José Carlos
Fernandes, da Chefia do Szrviço de Reconhecimento das Transmissões.
(Por portaria de 18 de Maio de 1990.)

Tenente miliciano de transmissões, contratado, (06648884) Ricardo
Victor Silva Batista Reis, da Chefia do Serviço de Reconhecimento de Transmissões.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1990.)
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Tznente miliciano de transmissões, contratado, (10571784) Rui Fernando de Jesus Ferreira Torres, da Chefia do Serviço de Reconhecimento de Transmissões.
(Por portaria de 20 de Dezembro dc 1990.)

Batalhão do Serviço de Saúde
Alferes miliciano do serviço de saúde, contratado, (10303983) Antbnio Afonso Salgado Ruano, do Hospital Militar Rzgional n.O 1.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de saúde, contratado, (07839682)Victor
Manuel Vieira Augusto, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (06419180) Francisco José Batista Veiga, do Hospital Militar Regional n.O 1.
(Por portaria de 1 1 de Fevereiro de 1991.)

Batalhão de Administração Militar
Alferes miliciano do szrviço de administração militar (08349284)Mário Franco Catarino, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar, contratado,
(00274285)Paulo Manuel Coimbra Nunes de Abreu, da Direcção
do Serviço de Finanças.
(Por portaria de 27 de Julho de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(03555986)António Paulo Rosado Figueira, do Centro de Gestiio
Financeira da Zona Militar dos Açores.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar, contratado,
(11408689) Carlos Henrique Pereira Santos Ferreira Neves, da
Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 25 dc Setembro de 1990.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(10075987) Rui Pedro Figueirzdo Corça, do Campo de Tiro
de Alcochete.
(Por portaria de 26 de Outubro de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar (18347689)
Paulo Jorge Pinheiro Pedro, do Destacamento do Forte do Alto
do Duque.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Tenentz miliciano do serviço de administração militar, contratado,
(02565085) Jorge Humberto Pereira Ferreira, da Chefia do
Serviço de Material de Instmção.
(Por portaria de 9 de Novembro de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar, contratado,
(10888587) Fernando Manuel Monteiro Gervásio, do Centro
de Gestão Financeira.
(Por portaria de 19 de Dezembro de 1990.)

Tenent6 miliciano do serviço de administração militar, contratado,
(01977480) António José Santos Garcia Barradas Bico, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de pessoal, contratado, (03237585) Francisco José Marques Alves, da Academia Militar.
(Por portaria de 15 de Novembro de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de pessoal, contratado, (03345982) António Ricardo Martins Olivzira, do Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Regimento de Comandos
Tenente miliciano de infantaria, contratado, (00099085) José António
dos Santos Lopes, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 3 de Julho de 1990.)
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Alferes miliciano de infantaria, contratado, (17651587) Norberto
Jorge da Graça Mendes, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 11 de Agosto de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (17661486) Jorge Manuel
Gomes Guedes, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1990.)

Alfees rniliciano de infantaria, contratado, (14271287) Luis Manuel
Gonçalves Sequeira, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1990.)

Tenente miliciano de infantaria, contratado, (01455087) Renato José
Alves Panleta, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1990.)

Tenente miliciano de infantaria, contratado, (03738586) Carlos Alberto Malheiro Rebelo, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 1 de Feverciro de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (08293486) Narciso dos
Santos Castro Júnior, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1991.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (17258586) Carlos Alberto Mendes Ribeiro, do Centro de Instrução de Operações
Especiais.
(Por portaria de 2 de Fevereiro de 1991.)

Passagem à situação de licenciados
Distrito de Recrutamento e Mobiização de Abrantes
Alferes miliciano de cavalaria (00481676) José Artur Marmelo Bilé,
do Regimento de Cavalaria de Estremoz.
Alferes miliciano do serviço de material (07445076) Carlos Cristóvão Braz Lourenço, do Batalhão do Serviço de Material.
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Alferes miliciano do serviço de saúde (18136976) Martinho Luis
Ramos Moreno Pinheiro, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano do serviço de material (05048575) Alfredo Duque
Mzndes Tolentino, do Batalhão do Serviço de Material.
p o r portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (06932477) Jacinto José B. Mota,
do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Alferes miliciano do serviço de saúde (02060475) Daniel Fernandes
Almeida, do Regimento de Infantaria do Porto.
Alferes miliciano de cavalaria (15446875) Armelim Silva Fonseca,
do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (18280372) Abel Jesus Carvalho, do
Regimznto de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1987.)

Alferes miliciano do serviço de material (14129481) Mário Carlos
Camacho Almeida, do Batalhão do Serviço de Material.
Alferes milicianos do serviço de material (00438282) Rui Manuel
Sequzira Alves, (01235382) José Carlos São Bento Pereira,
(06911079) Manuel Jesus Ribeiro, (01095078) Orlando Oliveira
Neto, (02735178) Manuel Augusto Alves Santiago, (00006378)
Carlos Alberto Santos Duarte e (10060277) António Costa Marques Pinho, do Batalhão do Serviço de Material.
p o r portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes miliciano dz cavalaria (02367776) Amílcar Manuel Oliveira
Braga, do Regimento de Cavalaria de Estremoz.
Alferes miliciano de cavalaria (01904376) Alexandre Manuel Batista
Silva e (01500176) Fernando Pires Nolasco, do Regimento de
Lanceiros de Lisboa.
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Alferes milicianos de engenharia (15867377) Manuel Fernando Magalhães Teixeira, (15547777) António Pedro Rzsende Pinho Costa, (02857677) António Manuel Santos Estrela, (01341377) Car10s Manuel Maia Sardo, (14949776) José Tavares Rebirnbas,
(00912676) Alberto Fernando Lincho Gomes e (00239076) Fernando Dias Brandão, do Regimento de Engliiharia de Espinho.
Tenente iniliciano de transmissões (05691776) Manuel Augusto Simões Ruivo, do Regimento de Transmissões.
Alferes milicianos do serviço dz saúde (18201176) João Manuel
Ferreira Gaspar, (13213776) Hernâni Branco Reis, (01505676)
Paulo Manuel Almeida Silva e (00794076) José Loureiro, do
Batalhão do Serviço de Saúde.
Alferes miliciano do serviço dz saúde (04933876) Manuel Benigno
Cura Gaspar Santos, do Regimento de Infantaria do Porto.
Alferes milicianos do serviço de material (08638780) João Manuel
Matos Borges Oliveira, (07402178) Manuel Verissimo Póvoa
Morgado Marques, (11868976) Danizl Oliveira Bastos e
(13087476) António José Gata Luzia, do Batalhão do Serviço
de Material.
Alferes miliciano do serviço de assistência religiosa (09502776) Abílio
Pinto Rodrigues, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
Alferzs miliciano de infantaria (08099776) José Manuel Oliveira
Ribeiro Cebola, do Regimento de Infantaria de Viseu.
Alferes miliciano de cavalaria (13689976) Rui Reis Alegre Almeida,
do Regimento dz Cavalaria de Santa Margarida.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria (05810282) Luís Carlos Carvallio
Graça, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991 )

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Beja
Alferes milicianos de infantaria (03820176) Justino António klineida
Pires, (14424480) Jorge Manuel Alves, (17981280) António José
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Narra, (04885178) João Manuel Olivzira e (03820176) Justino
Almeida Pires, do Regimento de Infantaria de Beja.
Alferes miliciano do serviço de saúde (13215576) Domingos Jesus
Machado Carvalho, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga
Alfires miliciano de infantaria (07795776) Evaristo José Freitas
Vieira, do Regimento de Infantaria n." 1.
Tenente miliciano de infantaria (15899276) José Ismael Rodrigues
Trindade, do Regimento de Infantaria do Porto.
Alferes miliciano de infantaria (10938876) Rui João Pinto Lopes,
do Rzgimento de Infantaria de Vila Real.
Alferes milicianos de engenharia (00314577) Carlos Alberto Pereira
Dourado e (07892376) Américo Costa Gomes, do Regimento
de Engenharia de Espinho.
Alferes milicianos do serviço de saúde (06296776) Fernando Manuel
Lopes Zenha e (01185476) Orlindo Augusto Abrinhosa Figueiredo Ferreira, do Batalhão do Serviço de Saúde.
Alferes miliciano do serviço de saúde (19712476) Francisco Manuzl
Lucas, do Regimento de Infantaria do Porto.
Alferes miliciano de infantaria (06093376) Manuel Rodrigues Lopes,
do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alfzres miliciano do serviço de saúde (00551677) António Dinis Machado Silva, do Regimento de Infantaria do Porto.
Alferes miliciano do serviço de saúde (00886575) Júlio Alípio Oliveira Manso, do Batalhão do Serviço de Saúde.
p o r portaria de 1 de laneiro de 1990.)

Tenentes milicianos de infantaria (03277273) Domingos Nóvoa Barbosa e (00350873) Horácio Martins Lopes, do Regimento de
Infantaria do Porto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1988.)
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Alferes miliciano de infantaria (08425375) Serafim Silva Cubal, do
Regimento de Comandos.
Alferes milicianos do serviço de material (16866482) Joaquim Sousa
Coelho e (04446482) Jacinto Roberto Pacheco Pereira, do Batalhão do Serviço de Material.
Alferes milicianos de infantaria (03053577) Joaquiin Ferreira Silva
Nuno, (15837877) Manuel Rodrigues Silva, (10091377) José
Guilherme Maia Morzira Silva, (04309577) José Abilio Alves
Pimenta, (19194777) António José Santos Oliveira, (00863975)
João Pinheiro Silva, (19190575) António Abel Carvalho Lajes,
(00299075) Aladino Sérgio Dwães e (00836075)Fernando Ayres
Cruz Cerqueira, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Alferes milicianos de engenharia (00919577) Jorge Manuel Fernandes Lopes Dias e (01359976) Joaquim Manuel Castro Costa,
do Regimento de Engenharia de Espinho.
Alferes miliciano do serviço de administração militar (01230676)
José Manuel Manso Tavares, do Batalhão de Administração
Militar.
Alferes iniliciano de cavalaria (03554476) António José Almeida
Landeira, do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida.
Alferes miliciano do serviço de pessoal (00551376) António João
Rocha Pereira, do Batalhão de Administração Militar.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano do serviço de pzssoal (00551376) António João
Rocha Pereira, do Batalhão de Administração Militar.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Coimbra
Alferes miliciano de infantaria (18921177) José Manuel V. S. Ascenso, do Regimento de Infantaria de Beja.
(?Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)
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Alferes miliciano de infantaria (03136275) Luís Dinis Coelho Gomes,
do Regimento de Infantaria do Porto.
Alferes miliciano de infantaria (06396478) António Figueiredo Nunes,
do Regimento de Infantaria de Viseu.
Alferes milicianos do serviço de material (01431282) António José
Lente Martins e (06746579) Luís Eugénio Pinto Teixeira Lemos,
do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Tenente miliciano de infantaria (01028076) Pedro Augusto Rodriguzs Pereira, do Regimento de Infantaria de Viseu.
Alferes miliciano de cavalaria (01069776) António Alexandre Duarte
Silva, do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida.
Alferes miliciano de infantaria (04285376) Vasco António Silva Rodrigues, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
Tznente miliciano de cavalaria (16252376) Victor Manuel Duarte
Ferreira Ramalho, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
Alferes miliciano de cavalaria (01757476) João José Sanches Gama
Carvalhal, do Regimento de Cavalaria de Estremoz.
Alferzs milicianos de engenharia (09815077) José Manuel Rebelo
Marques, (00851977) António Manuel Alves Batista, (00346277)
Pedro Maia Araújo Leitão Bandeira, (00038077) Jorge Manuel
Conceição Teixeira Bento e (18004376) Armando Tenente Póvoa, do Regimento de Engenharia de Espinho.
Alferes miliciano do serviço de pessoal (01770376) Adriano Jorge
Fernandes Castro, do Regimento de Infantaria do Porto.
Alferes milicianos do serviço de saúde (07906076) Rui Manucl Gil
Tzixeira Araújo, (03872376) António Albcrto Ferreira Lacerda,
(03846576) Fernando Manuel Rodrigues Branquinho, (02603576)
José Maria Figueiredo Rodrigues, (01796576) Sérgio Augusto
Sousa Gonçalves, (01692176) Joaquim António Costa Borges,
(01476476) Ciro Magalhães Guedes Costa, (00828176) Jorge
Manuel Silva Gonçalves Faísca e (00786576) Luís Filipe Estevzs Nave Proença, do Batalhão do Serviço de Saúde.
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Alferes milicianos do serviço de material (01254376) Rui Manuel
Marinheiro Carvalheiro, (03895176) Nuno Ferreira Rilo
e (03093876) Joaquim José Jesus, do Batalhão do Serviço de
Material.
(Por portaria de I de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Évora
Alferes milicianos do serviço de saúde (00877376) Jorge Manuel
Godinho Serra Martins e (13042276) Fernando Alberlo Carvalheira Fernandes, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Tenente miliciano de infantaria (04457674) Manuel Juliáo Frade, do
Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Tenente miliciano de artilharia (01905176) José Feliciano Fialho
Machado, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
Alferes milicianos de artilharia (02409776) Luís Manuel Fradique
Caeiro Serrano, (08022776) António Vicente Silva Lopes Caxias
e (14057476)Fernando Manuel Rendeiro Ferreira, do Regimento
de Artilharia de Lisboa.
(Por portaria de 1 de raiiciro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Faro
Alferzs milicianos do serviço de material (02737276) Manuel Artu:.
Correia Leitão e (06740676) José Manuel Lopes Rio, do Batalhão do Serviço de Material.
Alferes milicianos do serviço de saúde (00572176) Gastão Eduardo
Clemente Silva, (03588376) José Paulo Duarte Rosa e (07956275)
José Carlos Fernandes Sousa, do Batalhão do Serviço de Saúde.
Alferes miliciano de artilharia (11005476) José Joaquim Gaivoia
Inácio, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)
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Alferes miliciano do serviço de transportes (61103865) Reinaldo
Joaquim Figueiredo Faro, do Arquivo Geral do Exército.
(Por portaria de 2 de Julho de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Funchal
Tenente miliciano de infantaria (06697882) Gil Silva Gama, do Regimento de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego
Alferes miliciano do serviço de material (00918776) Armando Lopes
Palavras, do Batalhão do Serviço de Material.
Tenente miliciano de infantaria (06801875) Manuel Domingos Sengo,
do Regimento de Infantaria de Viseu.
Alferes miliciano do serviço de saúde (03570176) Domingos António Borges, do Batalhão do Serviço de Saúde.
Alferes miliciano de engenharia (02032576) Francisco Batista Tavares, do Regimento de Engenharia de Espinho.
Alferes miliciano de infantaria (12674276) José Casimiro Silva Monteiro, do Regimdnto de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria (16432175) António Alexandre Monteiro Pinto, do Regimento de Infantaria nP 1.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Leiria
Alferes milicianos de cavalaria (10791176) Alberto Rodrigues Freitas
e (12483976) Jorgz Fonseca Gomes, do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida.
Alferes milicianos do serviço de material (14064277) Manuel António Cerqueira Gomes Brito, (08073077) Luís Manuel Matias
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Cristóvão e (01945276) Rui Manuel Gaspar Bernardino Oliveira, do Batalhão do Serviço de Material.
Alferes miliciano do serviço de saúde (14418576) César Augusto
Morais Pinto, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano de transmissões (03066675) Licínio Pereira Faustino, da Escola Prática de Transmissões.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (02319374) António Alberto Santos,
do Regimento de Infantaria n.O 1.
('Por

portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Lisboa
Tenentes milicianos de infantaria (13740375) José Luís Santos Pereira, (05316775) Mário Manuel Ramiro Ben David e (17248475)
Fernando Martins Sacramento Matos, do Regimento de Infantaria n.O 1.
Alferes miliciano de infantaria (00557075) Carlos Alberto Carvalho
Saavedra, do Regimento de Infantaria do Funchal.
Alferes milicianos de infantaria (01066175) Gonçalo Santa Maria
Barros Sommer, (02396075) João Manuel Morais Rodrigues,
(10363775) Nuno Infante Santo Almeida Gomes Rodrigues,
(19180075) Rui Manuel Ferreira Mendes Santos, (04454375)
José Luis Martins Vacas, (02056275) José Guilherme Duarte
Vidais, (05775475) Abel David Gonçalves Daniel G l ~ ,
(01555675) José Manuel Prazeres Martins, (19299775) Mário
Jorge Sousa Lápido Lourznço, (01692875) José Manuel Esteves
Henriques, (01 112675) Fernando Manuel Garcia Ferreira Grilo,
(00187975) José Manuel Veiga Gonçalves, (13916175) Eduardo
Jesus Garcia Dias, (02087075) Adelino Alves Dias, (02104375)
Silvino Indias Cordeiro, (06358075) Fernando Renato Batista
Celorico, (01350775) Francisco Lino Lima Caria, (01124175)
Carlos Eugénio Mendzs Bouça, (01256175) Luís Carlos Soares
Beal, (04433175) Mário José Monteiro Almeida, (01871575)
Joaquim Manuel Sousa Abreu, (03693075) Eduardo José Ra-
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baço Morgado, (07004875) Rogério Paulo Salvado Mouro e
(00968975) Paulo Joaquim Marques Nogueira Padinha, do Regimento de Infantaria n.O 1.
Alferes milicianos do serviço de pessoal (00610175) José Antbnio
Azevedo Castelo, (08197376) Paulo Alexandre Soares Aguiar
e (02956575) Filipe António Alves Silva, do Batalhão de Adininistração Militar.
Tenente miliciano do serviço de pessoal (08812775) Luís Manuel
Ramos Fonseca, do Batalhão de Administração Militar.
Alferes milicianos do serviço de administração militar (07865075)
José Manuel H. Matos e (00703275) António Armando Agostinho Rodelo, do Batalhão de Administração Militar.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes milicianos do serviço de saúde (08825567) Luís Manuel do
6 Carvalho Mourão e (06491567) António Maria Machado
Norton Brandáo, do Batalhão do Serviço de Saúde.
P o r portaria de 1 de Janeiro de 1982.)

Alferes miliciano do serviço de saúde (04686971) Caetano Francisco
Xavier Piedade Correia Júnior, do Batalhão do Serviço de Saúde.
CPor portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano do serviço de transportes (04080476) José Manuel
Reis Nogueira Cardona, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
Alferes rniliciano de infantaria (02460076) Manuel Bartoloineii Silva,
do Regimento de Artilharia de Lisboa.
Tenente miliciano de artilharia (00642076) Carlos Albeito Fontc OIiveira, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
Alferes miliciano do serviço de saúde (00329476) Pedro Sousa Brito
Mertens, do Regimeilto de Artilharia de Lisboa.
Tenentes rnilicianos do serviço de pessoal (04407876) Jorge Manuel
M. Casaca e (04466176) José Manuel Madeira Rodrigues, do
Batalhão de Administração Militar.
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Alferes milicianos do serviço de pessoal (01927876) Francisco Trindade S. Oliveira, (06164976)Mirio Rui Diniz Macho, (08628076)
Jorge Eduardo L. M. Mendes, (06358276) Luís Orlando Henriques Lopes, (02244076) Amadeu Francisco R. Guerra,
(01373376) Alvaro José F. Gomes, (01155976) José Luís Charrua Diniz, (03774076) Carlos Alberto Guinot Cruz, (06267776)
Eduardo Manuel M. Cardoso, (03919176) António Manuel A.
C. Cardoso e (03598476) João Miguel Mzlo Botelho, do Batalhão de Administração Militar.
Alferes milicianos do serviço de administração militar (03915376)
José Alberto M. Graça Almeida, (01853776) Augusto Mariano
A. Candeias, (04627376) Joaquim Lourenço C. Figueiredo,
(02507076) Américo Abreu Ferreira, (13593776) João Eduardo
N. G. Faria, (04548376) Rui Filipe Moura Gomes, (01101076)
Fzrnando Carlos Silva Marecos, (01964276) Manuel Jorge Almeida Luís, (13873876) Humberto Carlos B. Rodrigues,
(04993976) Inácio António Pinto Silva, (04039076) Fernando
Jorge Sousa Silva, (16375076) Diamantino Fernandes Silva
e (02352376) Reinaldo Manuel Quintela Santinho, do Batalhão
de Administração Militar.
Alferes milicianos de artilharia (14504275)Victor Jorge Palma Costa,
(15255376) António Alberto Cunha Abrantes, (03860776) Luís
Azevedo Vasconcelos Sousa (16355576) Carlos Alberto Serrão
Santos Januário, (13425176) Amaro José Rica Silva e (04155776)
António José Correia Silva Féria, do Regimento de Artilharia
de Lisboa.
Alferes miliciano de cavalaria (05047576) Henrique José Costa Crespo, do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida.
Tenente miliciano de cavalaria (08524376) Jorge Manuel Figueira
Sousa Costa, do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida.
Alferes milicianos de infantaria (02671476) Pedro Manuel Moreira
Inicio, (00832576) João Gabriel Fernandes Gonçalves Ferreira
2 (16623576) António Manuel Jesus Sousa, do Regimento de
Comandos.
Alferes miliciano de infantaria (00360076) Júlio Manuel Sousa Fiores, do Regimento de Infantaria de Viseu.
Tenente miliciano de infantaria (14915676) Joaquim José Marruchu
Risacado, do Regimento de Comandos.
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Alfzres miliciano de transmissões (07697076) Carlos Fernão Gomes
Pereira, do Regimento de Transmissões.
Alferes milicianos do serviço de material (04054176) Luis António
Simões Vacente, ((06014976) José Manuel Pereira Santos,
(02409476) Artur José Pzreira Mendonça, (13747276) José Manuel Sentieiro Cunha1 Sampaio, (04439276) Carlos Alberto Lima Fonseca, (18117976) Eduardo Manuel Ramos Antunes,
(18242376) Victor Gil Perdigão Silva, (01919276) Luís Filipe
Ferreira Silveira, (02931176) António Manuel Fernandzs Marques, (05429776) Rui Fernando Anastácio Hilário, (02129576)
António Manuel Pureza Guerra, (00834476) Luís Filipe Alves
Gomes, (00354476) Carlos Manuel Guedes Ferreira, (11336176)
Carlos Manuel Santos Alves Cruz, (11260076) António Manuel
Calisto Piçarra, (02148576) Jorge Manuel Pinto Lampreia Pereira, (09907276) Luís Filipe Palmeira Costa, (10991276) Fernando José Penhor Janeiro Chaves, (01972276) Rui Dias Camolino, (12632676) Carlos Arménio Carvalho Cunha, (17651076)
João Francisco Teixeira Diniz, (02304276) Pedro Henrique
Manaças Bombarda, Lehrfeld, (10238676) José Joaquim Charneca Caeiro, (05303476) Luís Manuel Martins Matias, (11437676)
Manuel João Ferreira Rocha, (10644876) José Fernando Monteiro Lopes e (02284982) Mário Mzntel Soares Portela, do
Batalhão do Serviço de Material.
Tenente miliciano do serviço de saúde (06287976) Manuel Pereira
Ribeiro, do Batalhão do Serviço de Saúde.
Alferes miliciano do serviço de saúde (10005577) Rui Filipe Henriques Lourenço, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
Alferes miliciano do serviço dz saúde (02151976) José Sérgio Dores
Neves Galhoz, do Regimento de Infantaria de Beja.
Alferes miliciano do serviço de saúde (01481776) Acácio Augusto
Miranda Gouveia, do Rzgimento de Infantaria de Elvas.
Alferes miliciano do serviço de saúde (02714876) José Luís Ferreira
Milheiriço Marques, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
Alferzs milicianos do serviço de saúde (14156076) Manuel Pereira
Jorge Delgado, (12593176) Pedro Ângelo Albergaria Biendo
Candelária, (09797576) João Nuno Magalhães Coimbra,
(08078676) António José Elias Rodrigues, (07334676) João Fili-
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pe Giraldes Pereira Figueiredo, (02977676) Luís Lavadinho Tz10 Gama, (02960976) José António Nascimento Alves,
(02565076) João Manuel Lopes Oliveira, (02251176) José Manuel Leão Guerreiro, (02183476) João Manuel Bispo Pereira,
(01587376) João Manuzl Cortez Lancastre, (01500976) António
Ferreira Jorge, (00541976) Miguel Andrade Tavares Silva,
(00464876) José Carlos Ribeiro Costa, (00062576) Fernando
Silvério Madeira Bocina, (07313176) Joaquim Manuel Simões
Valente, (06194276) António Vasco Sande Castro Salgado,
(04832276) Fernando Manuel Tavares Maltez, (04077376) Nuno
Gonçalo Ataíde Banazol, (03729576) José Carlos Serrano Heleno, (03675376) Francisco Manuel da Costa Domingues,
(03415776) Carlos Manuel Freitas Barros, (03219476) Carlos
Manuel Mateus Alves e (03121176) Virgílio Esteves Oliveira
Matos, do Batalhão do Serviço de Saúde.
Alferes miliciano do serviço rzligioso (15961776) Manuel Alberto
Carvalho Vicente, do Regimento de Infantaria n." 1.
Alferes miliciano de cavalaria (04939976) Martinho Almeida Guerra,
do Regimento de Cavalaria de Estremoz.
Alieres milicianos de cavalaria (01039576) Luís Augusto Severo Teixeira Pinto, (05884476) Rui Jorge Saldanha Marques Martins,
(00034376) Jorge Teixeira Gassim, (02094176) Pedro Paulo
Almeida Brito Carreiro e (00086876) Edmundo Lino Ferreirn
Cal, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
Alferzs miliciano de engenharia (17898876) Manuel Jorge Almeida
Moreira, do Regimento de Engenharia de Espinho.
Alferes milicianos de infantaria (05509477) Aiitónio Luís Isidro
Pinho e (00360076) Júlio Manuel Sousa Flores, do Regimento
de Infantaria de Viseu.
Alferes miliciano de infantaria (07268776) Mukesh Ariscrina, do
Regimento de Infantaria do Porto.
Alferes milicianos de infantaria (17391479) João Manuel Rodeia,
(03131179) Nuno Maria Bastos, (06084778) Luís Manuel Bernardo, (00323676) Pedro Manuel Pais, (01328180) Augusto Manuel Portela, (02888580) Joaquim Manuel Lourenço, (03881080)
Fernando Mendzs Lopes, (00056776) José Hipólito Piedade Giro
Vasconcelos, (00323676) Pedro Manuel Lagoas Monteiro Pais,
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(19103276) Carlos Alberto Jesus Sousa, (08106880) Paulo José
Nogueira e (10668676) Tiago Manuel Rosa Montez, do Regimento de Infantaria de Beja.

Alferzs miliciano de infantaria (05573977) Jorge Manuel Passos Tarranha, do Regimento de Infantaria de Viseu.
Alferes milicianos de infantaria (07477976) José Conceiros Santos,
(00747376) Francisco José Santana Santos, (01583176) Jorge
Manuel Portela Silva, (12970076) António José Costa Silva,
(12292976) Armando Ferreira Sirnões, (06397476) José António
Alves Soares, (12171776) Luís Manuzl Oliveira, (00932276)
Carlos Manuel Figueiredo Pereira, (09327976) Manuel Ant6nio
Silva Pires, (19860776) Paulo António Figueiredo Quintal,
(00262776) João Leitão Ricciardi, (04993776) José António Ripado, (09581376) José Manuel Dantas Arantes Rodrigues,
(07699776) António Lopes Branco Rola, (12248476) Mário Rui
Esteves Rosa, (00313076) José Arnaldo Marquzs Sá, (00554276)
Artur Manuel Reis Lamy, (01674176) Américo José Leitão,
(07182876) Manuel Raimundo Me10 Leitão, (00348476) Amílcar
Manuel Betas Martins, (00885776) Sérgio Manuel Dias Vieira,
(00271476) Victor Manuel Bagueiro Machado, (01412676) António Eduardo Oliveira, (02612376) Virgílio Manuel Manso Silva
Mendes, (06328476) João José Lzitão Agostinho, (13617476)
José Filipe Machado Alvarêz, (07668976) José Manuel Costa
Sousa Barros, (04245776) José Manuel Loureiro Barreto,
(07194576) Rui Manuel Figueiredo Castro, (19627776) Fernando
António Murteira Fzrnandes e (02129576) António Manuel Pureza Guerra, do Regimento de Infantaria n.O 1.
Tenentes milicianos de infantaria (04610176) José António Nunes
Peneda e (02703076) Nuno Manuel Costa Santos, do Regimento
de Infantaria n.O 1.
Alfires milicianos do serviço de saúde (00462275) José Furtado
Ramos Silva e (03415776) Carlos Manuel Freitas Barros, do
Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobiiiuação de Ponta Delgada
Alferes miliciano do serviço de safide (00541276) José Carlos Silveira
Soares, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada.
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Aspirante a oficial miiiciano do serviço de saúde (03591976) Carlos
Alberto Silva Brito, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada.
Aspirante a oficial miliciano do serviço dz material (02963675) Anibal Duarte Raposo, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada.
Alferes miiiciano do serviço de pessoal João Emanuel Cabra1 Leite,
do Regimznto de Infantaria de Ponta Delgada.
Alferes miliciano de artilharia (18304376) Carlos Alberto Me10 Cabral, do Grupo de Artilharia de Guarnição nso l.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Alferes miliciano de artilharia (00777371) Carlos Arlindo Seabra
Duarte, do Regimento de Artilharia de Lziria.
('Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano de infantaria (02383675) José Jorge Abrantes P.
Gonçalves, da Escola Prática de Transmissões.
p o r portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Tenente miliciano de angenharia (36409062) Orlando Moura Ferreira,
do Regimento de Engenharia de Espinho.
(Por portaria de 1 de Janeiro dc 1976.)

Alferes miiicianos de artilharia (01981476) Joaquim Vieira da Silva,
(01711576) António Augusto Monteiro Pinheiro, (01120976) José
Manuel Barros Poiares Simõzs, (01699976) Aristides José Oliveira Couto Soares e (01953776) Lourenço Filipe Dias Fernandes, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de p2ssoal (02571776) José
Manuel Sousa Coelho, do Batalhão de Administração Militar.
Alferes miiicianos do serviço de pessoa1 (03223476) Luís Filipe C.
P. Salabert, (01113576) Rui Sá Oliveira Ramos, (02011476)
Alexandre Teixzira Barbosa, (08002976) Luís José B. V. Tei-
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xeira, (03197976) Manuel Fernando F. Souto e (04638476) Alfredo Alberto Ferreira Santos, do Batalhão de Administração
de Pessoal.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano do serviço dz pessoal (04832175) Carlos Alberto
Teixeira Magalhães, do Batalhão de Administração Militar.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes milicianos do serviço de administração militar (01530276)
Luís Delfim P. M. Santos, (00814676) Manuel Armando B. G.
Lopes e (19264176) Carlos Manuel Silva Gonçalves, do Batalhão
de Administração Militar.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alfires milicianos de transmissões (03182475) Diamantino Rui Silva
Freitas, (03554675) José Nuno Borregana Lopes Santos e
(07162375) Alvarim Silva Marques Almeida, da Escola PrBtica
de Transmissões.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes milicianos do serviço de material (05077976) José Herculano
Silva Leal, (04859876) Fernando José Carvalho Guimarães,
(081 16580) Eduardo Manuel Simõzs Oliveira Bessa, (09948480)
Carlos Rui Lencastre Silva, (11267876) Jorge Portugal Leal
Loureiro, (00962276) Fernando Manuel Luz Silva Rebelo,
(13446177) José Manuel Martins Carvalho, (03886377) José Manuel Jesus Fonseca, (02347777) Henrique Jorge Reis Magro,
(10338577) António Carlos Fzrreira Pelaez, (06132378) Carlos
Alberto Losado Ferreira, (09830379) Pedro Artur Lino Gonçalves Castro, (16199777) António Manuel Fangueiro Mata e
(06495067) José Maurício Moniz Carneiro Travassos, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes milicianos de engenharia (02590777) Carlos Alberto Fzrreira
Couto, (02124777) Nuno Manuel Sampaio Matos, (02114277)
José Maria Santos Guedes, (02101577) César Augusto Machado
Vasconcelos Lencastre, (01231977) José Manuel Fernandes Pinto
Fonseca, (00346777) Jorge Miguel Carvalho Fzio, (17564176)
Manuel Martins Gomes, (15644776) Luís António Costa Catarino, (11990176) Leopoldino Américo Sá Pereira Pinto,
(05100776) Vladimiro Henrique Pinto Miranda, (03971176) José
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Paulo Couto Ferreira, (03878776) Paulo Barrote da Silva Bessa,
(01374976) Rui Jorge Costa Nogueira, (0 1007276) António
José Silva, (00034976) José Afonso Pinto Carvalho, (01155677)
Alberto Bessa Azevedo Cabrd, (09324776) Rui Manuel Santos
Pires Pereira, (19828477) António Jorge Lopes Azevedo,
(17432777) João Manuel Pinho Alrneida Cunha, (16391977)
Angelo José Gonçdves Carvalho, (12560977) Francisco José
Nevzs Alba, (09312377) José Teotónio Range1 Rodrigues,
(02878977) José Fernandes Espírito Santo Marques e (06929977)
João Manuel Lemos Costa Pinto, do Regimento de Engenharia
de Espinho.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes milicianos dz infantaria (04197876) Armando Nunes Martins Carneiro, (18683576) João Luís Gonçalves Regufe,
(05260876) Valentirn Miranda Oliveira Pimentel e (02999976)
Albino Fernandes Pinheiro Gomes, do Regimento de Infantaria
de Viseu.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano do serviço de saúde (15573680) Nélson Filipe Romeu Ruga Costa, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes milicianos do serviço de saúde (00239776) Manuel Luciano
Carreira Silva, (00019076) António Carlos Megre Eugénio Sarmento, (06111876) José António Cerqueira Costa Moreira,
(04348276) José Pedro Marques Couto Soares, (03947776) José
Manuel Rodrigues Nunes, (03236 176) Raul Manuel Castro Freitas, (02559676) Alvaro Rui Queirós Teixeira Sousa, (02409376)
Jorge Alexandre Silva Matos Rocha, (02305476) Pedro José
Sarnpaio Lima Araújo, (01692276) António Jaime Batolho Cori d a Sousa, (01487176) Jorge Francisco Queirós Vilela Bouça,
(01097376) Eduardo Luís Fernandes Ribeiro Breda e (00735276)
Rui Morais Ribeiro Silva, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes milicianos de infantaria (15062377) José Fernando Costa
Me10 Sousa, (03293777), Augusto Henrique Garcia Soromenho,
(17901177) Abel Dias Santos, (08314877) Artur Magalhães
Loureiro Oliveira, (09210877) Manuel António Correia Monteiro, (09178 177) José Manuel Sá Lopes, (01272677) Carlos
Fernando C. Ferreira Lopes, (03911077) Alcídio Sérgio Lopes,
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(03918277) Jaime Filipe Freitas Leite, (16920077) António Car10s Freitas Lencastre, (13158777) João Manuel Nascimento S.
Castro, (12894977) Adelino Jorge Oliveira Fiel, (00094477)
Nuno Alexandre Ferreira Cabra1 Carvalho, (14101377) Aníbal
Alves Pzreira Carvalho (05557277) Casimiro António Valente
Calisto, (04431977) Adérito Dores Baltazar, (09160877) Manuel
Aparício Esteves Afonso, (05007377) António Monteiro Almeida,
(0165 1475) João Brito Encarnação Coelho, (11 148175) Victor
Manuel Silva Fernandes, (05983575) Silvestre Castro Ferreira,
(05887675) José Manuel Dias Marques Lima, (03657375) José
Xavizr Torres Magalhães, (05786875) Américo Fernandes Oliveira, (00619475) Emílio Manuel Alves Rebelo, (01333 175) Jorge Marques Pereira Ribeiro, (07780575) Serafim Alberto Sousa
Ribeiro, (04136375) Joaquim Duarte Rocha, (11374075) Valdemar Manuel Duarte Silva e (15858375) Fernando Manuel Valente Caeiro, do Regimento de Infantaria do Porto.
p o r portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Tcnentes milicianos de infantaria' (01905675) Adeiiio Artur Vieira
Carvalho, (15991875) Abíiio José Martins Raio e (04749977)
Artur Ricardo Morais Castro Ermida, do Regimento de Infantaria do Porto.
P o r portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Tenentes milicianos de infantaria (00436276) António Fernando Silva Antunes, (14921376) José Manuel Silva Cardoso, (06069476)
Nélson Pinto Correia Loureiro, (01345676) António José Pereira
Machado e (17972276) Luís António Alves Rebzlo, do Regimento de Infantaria do Porto.
Alferes milicianos de infantaria (14142676) António Fernando Bastos
Amil Dias, (12073276) Carlos Juliano Silva Gonçalves e
(15462676) Armando Jorge Martins Magalhães, do Regimento
de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alfires milicianos de infantaria (00808974) Luís Armando Gonçalves
Monteiro e (11155475) Rui Manuel Cristelo Almeida Eça, do
Regimento de Infantaria neO1.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 19903
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Alferes milicianos de infantaria (03584176) Manuel Feliciano Sobral
Pires e (06395976) CarIos Manuel Castro Soaes Pires, do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes milicianos de infantaria (00228676) Armando Joaquim Silva
Ferraz, (11680676) José Domingos Ribeiro Fonseca e (14399176)
Luís Eduardo Guimarães Luzia Freitas, do Rzgimento de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes capelão do serviço religioso (06428575) Mário Glória Vaz,
do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes capelão do serviço rzligioso (04561776) Manuel Torres Fernandes Ramos, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Capitão graduado do serviço religioso (15884176) Agostinho Teixeira Sousa, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alfeí'2s miliciano do serviço de educação física (14541177) Carlos
António Sousa P. Amorim, do Regimento de Infantaria do
Porto.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (17074775) José Avelino
Nogueira Bento, do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portnria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes miliciano de transmissões (08455776) Luís Maria Sacadura
Laonardo Castela, do Regimento de Transmissões.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano do serviço de pessoal (01609777) Manuel José
Ribeiro Silva, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes miliciano de cavalaria (00897676) Carlos Manuel Pereira
Silva, do Rzgimento de Lanceiros de Lisboa.
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Alferes miliciano do serviço de saúde (00019076) António Carlos
Megre Eugénio Sarmento, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobiiação de Santarém
Tenente graduado do serviço religioso (04937276) Fausto Carvalho
Rosado, do Rzgimento de Infantaria nS0 1.
Tenente miliciano de infantaria (13676276) Carlos Manuel Lopes
Ferreira, do Regimento de Infantaria nP 1.
Alferes milicianos do serviço de saúde (00362876) Sebastião José
Wagner Gzraldes Barba, (02378776) António Augusto Pereira
Martins, (06183476) José Franco Serra Sousa Roque, (06384276)
António José Foz Romáo, (07363376) José Pedro Oliveira Salazar e (10465776) João José Ferreira Galváo, do Batalhão do
Serviso de Saúde.
Alferes milicianos de cavalaria (01091776) Gonçalo Maria Pereira
Rego Szpúlveda e (12367476)Humberto Monteiro, do Regimento
de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes milicianos de infantaria (00935575) José Oliveira Gaspar
Dias, (00356975) Rui José Botas Felicio, (10493675) Adriano
Tavares Matos, (02958775) António José Amendoeira Batista
Pego e (02056275) José Guilherme Duarte Dias, do Rzgimento
de Infantaria nP 1.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (02397374) Lourenço José Luzio,
do Regimento de Infantaria nP 1.
p o r portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (62815272) António Maia Veiga, do
Arquivo Gzral do Exército.
(Por portaria de 7 de Agosto de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (01400278) Licínio Marques Silva,
do Regimento de Infantaria de Abrantes.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal
Alferes miiicianos de artilharia (02061376) Admar Coelho Lança
(13716676) António Sousa Marques, (07816876) Jorge Mendes
Coimbra Dias, (00566676) Hélio Fernando Rosado Norberto,
(00612476) João Augusto Baeta Castenho e (00976276) Orlando
Rodrigues Simões Santos, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
Alferes miiiciano do serviço de saúde (01953076) Carlos Manuel
Costa Pereira, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada.
Alferes milicianos do serviço de saúde (01271776) José Francisco
Borrzga Abreu, (01914476) Augusto César Ferreira Costa Esteves, (06245376) Rui José Nunes Consolado Santos, (07665276)
José Orlando Fernandes Salgado, (09588876) Fernando Martins
Almeida e (13475976) João Manuel Roque Rodrigues, do Batalhão do Serviço de Saúde.
Alferes milicianos do serviço de material (12476076) Luís Manuzl
Lemos Branco, (17570676) Fernando Duarte Pedrosa Rodrigues
e (05631776) Octávio Manuel Lopes Nunzs, do Batalhão do
Serviço de Material.
Alferes miliciano de engenharia (01122576) Manuel Fernando Pereira Azevedo Sá, do Rzgimento de Engenharia de Espinlio.
Tenente miliciano de infantaria (10689476) José António Marques
Nobre Saramago, do Regimento de Infantaria n.O 1.
Alferes miliciano de infantaria (01617776) Henrique Manuzl Leitão
Ferreira Major, do Regimento de Infantaria nP 1.
(Por portatia de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria (04452275) Fernando Alberto Costa
Antunes, do Regimznto de Infantaria n.O 1.
Tenente miliciano de infantaria (02223175) Alberto Manuel Pires
Tavares, do Batalhão do Serviço de Transportes.
Alferes milicianos de infantaria (04472675) Victor Manuzl Pires
Belo, (03780375) António José Anjos Guerreiro, (00414775) Valentino Frederico Maeckel Jung, (1 1764075) Mário António Canário Maçarico, (06962175) Carlos Jorge Santos Marques,
(02768375) Admiro Ramalho Lopes Nunes, (19360375) José Ma-
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nuel Rodriguzs Samóes, (12833575) Pedro Jorge Nacinlento e
(04759475) António Cruz Moreira Sousa, do Regimento de
Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes milicianos de infantaria (13815074) João Carlos Carmo Basílio, (05563174) Jorge Manuel Bogalho, (12132474) Ezequiel
Guerreiro Santa Bárbara, (03732274) Victor Sérgio Oliveira Bernardo a (13986574) João Barata André, do Regimento de Infantaria nP 1.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (15155878) David José Ferreira Silva
Costa Pereira, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1982.)

Alferes d i c i a n o de cavalaria (17518674) Francisco José Palhinhas,
do Regimento de Infantaria nP 1.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (03381478) António João Gonçalves
Dias, do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Alferes miliciano de infantaria (06977282) Paulo José Beliche, do
Regimento de Infantaria de Bzja.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes rniliciano do serviço de pessoal (03269776) Acácio Carvalhal
Costa, do Batalhão de Administração Militar.
(Por portaria de 1 de janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Vila Real
Alieres milicianos do serviço de saúde (00729676) João Luís Moreira Mocho e (04117076) Rui Luís Perzira Viana Duarte, do
Batalhão do Serviço de Saúde.
Alferes rniliciano de engenharia (11280076) Fernando Carvalho Fernandes, do Regimento de Engenharia de Espinho.
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Alferes miliciano de infantaria (19213976) José Manuel Pádua Correia Azevedo, do Regimento de Infantaria de Vila Real.
Tznente miliciano de infantaria (00313176) Joaquim Fernando Costa
Monteiro, do Regimento de Infantaria do Porto.
Tenente graduado capelão do serviço religioso (00552176) José Augusto Rodrigues Cardoso, do Regimento de Infantaria de Viseu.
Capitão graduado capelão do serviço rzligioso (09259976) Serafim
Rodrigues, do Regimento de Infantaria de Viseu.
Alferes miliciano do serviço de saúde (17805976)Simão Pedro Santos
Pacheco, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alfzres milicianos do serviço de pessoal (02481878) Manuel Duarte
Brandáo, (05675577) Henrique Manuel Couto Bessa e (04832175)
Carlos Alberto Teixeira de MagalhZíes, do Batalhão de Administração Militar.
(Por portnria de 1 de Janeiro de 1989.)

Tenente miliciano de infantaria (02076972) José Rodrigues Sousa
Oliveira Carvalho, do Regimznto de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1987.)

Alferes miliciano de infantaria (02777675) Carlos Alberto Macedo
Teixeira, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (03087976)Alberto Fernandes Cliavzs,
do Regimento de Infantaria de Vila Real.
(Por portnria de 1 de Janeiro de 1990.j

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viseu
Alferes milicianos de infantaria (15553376) Valdemar Almeida Barreiros e (00021676) António Fonseca Lima, do Regimento de
Infantaria de Viseu.
Alferes milicianos do serviço de material (11788276) Manuel Almeida Gomes, (07305177) António José Queirós Soares Figuei-
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redo, (11635978) Jose Joaquim Costa e (12535378) Fernando
António Figuziredo Amaral, do Batalhão do Serviço de Material.
Alferes miliciano do serviço de administração militar (01230676)
José Manuel Mambo Tavares, do Batalhão de Administração
Militar.
Alferes miliciano de transmissões (02152476) António Agrielo Almeida Esteves Figueiredo, da Escola Prática de Transmissões.
Alferes miliciano de artilharia (10742576) Hermínio Manuel Dias
Lima, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
Alferes rniliciano do serviço dz saúde (02345876) José Esteves Marques Pereira, do Batalhão do Serviço de Saúde.
Alferes miliciano do serviço de saúde (00586676) Carlos Manuel
Santos Esteves Correia, do Rzgimento de Infantaria de Viseu.
Alferes miliciano de engenharia (01898576) Jorge Manuel Sanches
Gomes, do Regimento de Engenharia de Espinho.
Alferzs miliciano de cavalaria (03652776) Flávio Santos Alves, do
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria (82033268) Francisco José Reis Regalia, do Arquivo Geral do Exército.
p o r portaria de 1 de Janeiro de 1982.)

Alferes miliciano de infantaria (44099962) António Manuel Figueiredo Oliveira, do Rzgimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1977.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar (15449971)
Henrique Manuel Magalhães Sousa, do Batalhão do Serviço de
Saúde.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)

Passagem B situação de reserva territorial
Por terem sido julgados incapazes de todo o serviço militar pela
Junta Hospitalar dr Inspecção, aptos para o trabalha e para
angariar meios de subsistência, passam à situação de reserva
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territorial, nos termos do artigo 368.O, de 24 de Janeiro, os
oficiais milicianos a seguir mencionados, devendo ser considerados nesta situação nas datas das portarias que se lhes indicam:

Quartel-General da Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (05 111385) Mário João
Ferreira Monte.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1990.)

Quartel-General da Zona Militar dos Açores
A~pirante a oficial miliciano de engenharia (102 14186) Fernando
Manuel de Almeida Magalhães Tomé.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1990.)

Escola Prática de Infantaria
Sc\ldado cadetz de infantaria (12864785) Isidro Lourenço Rodrigues
Góis Féria.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1990.)

Soldado cadete de infantaria (14325586) Carlos Alberto Conceição
Pires.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1990.)

Soldado cadete de infantaria (12880381) João António Catita Garcia
Ferreira.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1990.)

Soldados cadetes de infantaria (07533285) Gabriel Rodrigo Ribeiro
Tavares Bernardo, (10332985) Vítor Manuel Farinha Nunes e
(05577885) Rui Paulo Vasco Salgado.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1990.)

Soldados cadetes de infantaria (03707884) Augusto Salvador Silva
Almeida e (09129587) Fernando Manuel Marques Pereira.
(Por portarin de 26 de Outubro de 1990.)
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Soldado cadete de infantaria (08725085) Joaquim Manuel Antunes
Faustino.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1990.)

Soldado cadete de infantaria (05245685) José Francisco Vinagre
Hinga.
(Por portaria de 22 de Novembro de 1990.)

Soldados cadetes de infantaria (02123887) Paulo Luis Matos Aparicio, (06877787) João Domingos Alves Carvalho, (15481787)
Paulo Alexandre Guimarães Coelho, (09047185) Jorge Filipe
Alves Gaspar, (13160680) Emídio Ferreira Santos Gomes e
(03251086) Alzxandre Pedro Teixeira Matos.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1991.)

Scldado cadete de infantaria (10289586) António Pedro Santos Silva
Nunes.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1991.)

Soldados cadetes de infantaria (19053286) José Ricardo Figueira
Bilstein Meneses Sequeira, (18136588) João Manuel Marcelino
Dias Zambujal Oliveira, (06281987) João Manuel Figueiredo
Pereira e (18920886) Jorge Alberto Segadães Duarte.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 19913

Soldado cadete de infantaria (18974785) Paulo Manuel Ramada de
Sousa Barros.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Faro
Destacamento de Tavira)

Soldados cadetes (07967379) António Luís Mariano de Tomé Ribeiro ;: (04260782) José Filipe Pereira Larnelas.
p o r portaria de 9 de Outubro de 1990.)

Soldado cadete (06509587) Luís Fernando Taveira de Almeida.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1990.)

Soldado cadete (03684086) Luís Paulo Inverno Barradas.
(Por portaria de 26 de Outubro de 1990.)
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Soldado cadete (06513487) Fernando Jorge Pereira Fonseca.
(Por portaria de 11 de Janeiro de 1991.)

Soldados cadetzs (04937184) Jorge Bernando de Oliveira Casanova
e (12503486) Adriano Jorge Cardoso Moreira.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1991.)

Scldados cadetes (17354187) Pedro Emanuel Dias Rodrigues e
(18842384) José Júlio Castelo Branco Cunha.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1991.)

Regimento de Infantaria do Funchal
A~pirante a oficial miliciano, graduado, de infantaria (05348785)
Paulo do Carmo de Sá Caetano.
(Por portaria de 30 de Novembro de 1990.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (12189687) Luís Miguel
Alvzs Jacinto Dias Loução.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1991.)

Escola PrBtica de Artilharia
Soldado cadete de artilharia (04420587) António Manuel Ferrão
Russo.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1990.)

Soldado cadete de artilharia (02644187) Fausto Nuno Leite Resende
Martins.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1990.)

Regimento de Artilharia de Costa
Soldado cadete de artilharia (16671283) Carlos Manuel Mendzs
Pascoal.
(Por portaria de 30 de Novembro de 1990.)
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Grupo de Artilharia de Guarnição nP 1
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (14335134) Antonio José
Costa dos Santos.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1990.)

Escola Prática de Cavolaria
Soldado cadete de cavalaria (12153183) Jorge Humberto de Sá Barros Novais.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1990.)

Soldado cadete de cavalaria (04187485) Rui Manuel Vinhas Tavares Gabrid.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1990.)

Soldado cadete de cavalaria (04683286) Rogério Joaquim Leal
Martins.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1990.)

Soldado cadete de cavalaria (08381585) António José Bolinhas Oliveira Gomes.
(Por portaria de 7 de Janeiro de 1991.)

Soldado cadete de cavalaria (04175387) Rui Crull Tabosa.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (14105483) José
Manuel Pinto da Cruz.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1990.)

Escola Prática de Engenharia
Aspirank a oficial miliciano de engenharia (06657086) António Manuel Candeias Sousa Gago.
(Por portarin de ?O de Fevereiro de 1991 .)
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Regimento de Engenharia nP 1
Aspirante a oficial miliciano, graduado, de engenharia (03868786)
João José Oliveira Simões Cardoso Salgado.
p o r portaria de 30 de Novembro de 1990.)

Escola Prática de Administração Militar
Soldado cadete do serviço de administração militar (01215887) Paulo
Alexandre Ramos Vasconcelos.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1990.)

Soldado cadete do serviço dz administração militar (17528683) Pedro Augusto Santana Figueiredo,
[Por portaria de 7 de Novembro de 1990.)

Soldados cadetes do serviço de administração militar (04713785) Júlio
Alberto Silva Coelho e (04084087) Vítor Manuel Vieira Amorim Ferreira.
(Por portaria de 22 de Novembro de 1990,)

Soldados cadetes do serviço de administração militar (06191785)
Humberto Santos Gingeira Guilherme e (05833185) António
Nuno Ferreira Silva Dores.
(Por portaria de 11 de Janeiro de 1991.)

Scldado cadete do serviço de administração militar (15818385) António José Queijo Duarte.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1991.)

Soldado cadete do szrviço de administração militar (06633486) Car10s Miguel Pais Costa Vasconcelos Peixoto.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1991.)

Soldado cadete do serviço de administração militar (06435787) José
Jorge Oliveira Fonseca Alcobia.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1991.)
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Batalhão de Administração Militar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(00286789) Pedro Miguel Severino Lourenço Carvalho Serrão.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1991.)

Escola Prática do Serviço de Material
Soldado cadete do serviço de material (06643787) Ioão Pedro Marques Gomes da Silva.
(Por portaria de 26 de Outubro de 1990.)

Soldado cadete do serviço de material (01734387) Francisco Manuel
de Lemos Bessa.
(Por portaria de 26 de Novembro de 1990.)

Soldados cadetes do serviço de material (07669285) Manuel António Conceição Teixeira Viana e (00784585) Luís Miguel Tejada Mesquita Nunes.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (16673586) Joaquim Jorge da Costa Guedelha.
CPor portaria de 7 de Fevereiro de 1991.)

Escola Prática de Transmissões
Soldado cadete de transmissões (00989587) Paulo Adelino Varandas
Dias.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1991.)

Batalhão do Serviço de Transportes
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes (17677587)
Leonardo Bandeira Me10 Matias.
(Por portaria de 7 de Fevereiro de 1991.)

Regimento de Comandos
Soldado cadete de infantaria (17525190) Carlos Manuel Silva Real.
(Por portaria de 26 de Novembro de 1990.)
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Centro de Gestão Financeira da Zona Militar da Madeira
Aspirante a oficial miiiciano, graduado, do serviço de administração
militar (02718587) Carlos José Coelho Tinoco Fraga.
(Por portaria de 30 de Novembro de 1990.)

Baixa de serviço
Oficiais de complemento, na situação de reserva, por terem atingido
o limite de idade, nos termos do 5 5.O do artigo 61." do Decreto-Lei n.O 12 017 de 2 de Agosto de 1926:
Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Alferes milicianos de infantaria Manuel Antunes Branco, José Camiio da Trindade e José Carvalho, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 5, 15 '2 19 de Março de
1991.
Capitão miliciano de artilharia Luís Augusto de Nogueira Vinha,
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Março dz
1991.
Tenente milicianos de artilharia José Madail de Sousa Cabra1 Calheiros, José de Alrneida Pires Moura, Manuel António Salzs Traquete, Jorge de Almeida Pais e António Rodrigues P. de Lacerda Louro, devendo ser considerados nesta situaqão dzsde,
respectivamente, 4, 5, 9, 20 e 31 de Março de 1991.
Alferes milicianos de artilharia Duarte Nuno L. Vila Lobos Mendzs
Costa, Manuel Cruz Silva, Nuno Tristão Neves, Francisco
Jenvian, José Teotónio Lima e António da Silva Raposo, devendo ser considerados nesta situação, desde, rzspectivamente,
1, 6, 7, 15, 17 e 31 de Março de 1991.
Tcnente miliciano de cavalaria José Augusto de Vasconcelos e Sá,
devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Março de
1991.
Alferes miiiciano de cavalaria Fernando Sirgado Azevedo Mendes,
devendo ser considerado nesta situação desde 25 de Março dz
1991.
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Tanente miliciano do serviço de administração militar Francisco Maria Paulo A. Gomes Ferreira, devendo zsr considerado nesta
situação desde 20 de Março de 1991.
Alferes miliciano de engenharia Luis Filipe Frazão, devendo ser
considzrado nesta situação desde 23 de Março de 1991.
Alferes milicianos do serviço de administração militar Octávio de
Almeida Rodrigues, Hernâni Caeiro Pereira, Luis Pedrosa Ribeiro e Jorge Coelho Moreira, devzndo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 2, 14, 18 e 28 de Março de
1991.
Tenente miliciano do szrviço de saúde José Grilo Pereira Sabino,
devendo ser considerado nesta situação desde 23 de Março de
1991.
Quartel-General da Região Militar do Norte
Tenente miliciano de artilharia João Joaquim Lobato, devendo ser
considerado nesta situação desde 22 de Março de 1991.
Quartel-General da Região Militar do Centro
Alferes miliciano de infantaria André da Silva Campos Neves, devzndo ser considerado nesta situação desde 12 de Março de
1991.
Alferes milicianos de artilharia José dos Santos Taborda e José
Marques Dias dos Santos, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 17 e 25 de Março de 1991.
Alferes milicianos do serviço de saúde Rui António Birne Monteiro
e Luís de Andrade da Costa e Castro, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 6 e 16 de Março de
1991.
Alferes miliciano do serviço de administração militar José dos Santos
Garcia Júnior, devendo ser considerado nesta situação desde
10 de Março de 1991.
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Quartel-General da Região Militar do Sul
Alferes miliciano de artilharia Bento dos Santos Carreto Charrua,
devendo ser considerado nesta situação desde 18 de Março de
1991.
Alferes miliciano de infantaria Francisco Cristóvão Ricardo, devendo
ser considerado nesta situação desde 25 de Março de 1991.
Aumentos ao efectivo
Aumentado ao efectivo do Exército como alferes miliciano do serviço
de pessoal, com a especialidade de secretariado, o recruta miliciano
(15192185) Rui Manuel Alves Pereira Anh~nes,do Distrito de
Recrutamento e Mobilização de Lisboa, por ter sido dispensado
do Serviço Militar Obrigatório, nos termos do artigo n.O 86 do
Decrcto-Lei n . O 463/88 de 15 de Dezembro, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de Janeiro de 1990.
Aumentado ao efectivo do Exército como tenente miliciano da
Arma de Transmissões, com a especialidade de exploração de
transmissões, o recruta miliciano (17074184) Teófilo Aparício
de Oliveira, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Lisboa, por ter sido dispensado do Serviço Militar Obrigatório,
ao abrigo do artigo 86P do Decreto-Lei nP 463/88 de 15 de
Dezembro, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de
Maio de 1990.
(Por portaria de 19 de Março de 1991.)

Abates ao efectivo
Abatido ao efectivo do Exército, por ter ingressado no Quadro
Permanente da Força Aérea, o alferes miliciano do serviço de
material (06905882) Augusto Manuel Henriques Grilo, da Escola Prática do Serviço de Material, devendo ser considerado
nesta situação desde 9 de Março de 1990.
Abatido ao efectivo do Exército desde 16 de Novembro de 1987,
nos termos dos artigos 31." e 37.O do Código de Justiça Militar
o alferes miliciano do serviço de administração militar
(00205664) António Infante da Costa, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco.
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Abatido ao efectivo do Exército desde 22 de Agosto de 1966, por
ter sido considerado desertor, nos termos do n.O 2 do artigo 163P do Código de Justiça Militar, o aspirante a oficial
miliciano de infantaria (07954063) Manuel Duarte Gonçalves,
do Regimento de Infantaria na0 1.
(Por portaria de 19 de Março de 1991.)

IV - PROMOÇóES E GRADUAÇÓES
Oficiais dos quadros permanentes

Armas e serviços
Regimento de Engenharia nP 1
Coronel de engenharia, no quadro, o tenente-coronel (50775 111)
Eduardo Augusto Nunes Pinto, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Janeiro de 1990.
(Por portaria de 12 de Junho de 1990.)

Adidos
Guarda Nacional Republicana
Tenente-coronel de cavalaria, adido, o major (02534265) Joaquim dos
Reis, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimento do novo posto, desde a data da presente portaria.
Coronel de artliharia, adido, o tenente-coronel (50041311) Luis Car10s Santos Veiga Vaz, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimento do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de administração militar, adido, o major
(04153966) António Manuel Galvão Gonçalves, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimento do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)
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EXONERAÇõES E TRANSFERENCIAS

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Direcção do Serviço de Fortificaçties e Obras do Exercito
Capitão de engenharia (02369779) António Augusto Batista Antuiies,
da Direcção da Arma de Engenharia.
(Por portaria de 1 1 dc Março dc 1991.)

Comando-Chefe das Forças Armadas da Madeira
Tenente-coronel do quadro especial de oficiais (05316864) Arsénio
Antunes Ferreira, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 17 de Abril de 1989.)

Regimento de Infantaria do Porto
Cepitão do serviço de material, manutenção, (31012668) Manuel
Alberto Medina, do Quartel-General da Região Mililar do Norte.
(Por portaria de 11 de Março de 1991.)

Regimento de Artilharia Antiaérea n.O 1
Tenente de artilharia (10717084) José António de Figueiredo Rocha,
do Regimento de Artilharia de Costa.
(Por portaria de 12 de Noveiiibro de 1990.)

Oficiais de complemento
Quartel-General da Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (06249083) Rui
Manuel Peixoto Costa, do Hospital Militar Regional n.O 1.
(Por portaria de 3 de Dezembro de 1990.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de informática (11626386)
Victor Fernando Costa Pinto Peixoto, da Direcção do Serviço
de Inforrnática do Exército.
(Por portaria de 18 de Dezembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (05810786) Carlos Manuel Morais Pinheiro Costa, da Casa de Reclusão da Região
Militar de Lisboa.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1991.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (04131986) Paulo Nuno
Barbosa Silva Lopes Cirne, da Escola Prática de Engenharia.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (09543886) José Alexandre Azevedo Coelho, do Quartel-General da Zona Militar
dos Açores.
(Por portaria de 30 de Janeiro de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (06543084) Adriano Martins Lopes, da Delegação do Serviço de Fortificações e Obras
do Exército da Madeira.
(Por portaria de 23 de Janeiro de 1991.)

Escola Prática de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (13988786) Carlos Jorge
Fernandes Gouveia, da Chefia do Serviço Cartográfico do
Exército.
(Por portaria de 27 de Dezembro de 1990.)

Centro de Gestão Financeira de Santa Margarida
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(08857387) José Manuel Bessa Silva Mendes, do Centro de
Gestão Financeira da Região Militar do Sul.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1991.)
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Centro de Gestáo Financeira da Região Militar do Sul
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(04371887) Luís Miguel Paquete Duarte, do Centro de Gestáo
Financeira Geral.
(Por portaria de 16 de Janeiro de 1991.)

Centro de Gestão Financeira da Zona Militar da Madeira
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(05510787) António Manuel Marques Moreira, do Centro de
Gestão Financeira de Santa Margarida.
(Por portaria de 29 de Janeiro cle 1991.)

Instituto Superior Militar
Aspirante a oficial miliciano do serviço de educação física (15633585)
António Silva Ferreira Santos, do Regimento de Artilharia de
Leiria.
(Por portaria de 14 de Janeiro de 1991.)

Regimento de Comandos
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (14349183) Mário
Jorge Mascarenhas Carvalho Borrego, da Direcção do Serviço
de Saúde.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1990.)

Hospital Militar Principal
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (13906584) Joaquim Fernando Tomás Rodrigues Moita Calado, do Regimento
de Comandos.
p o r portaria de 8 de Novembro de 1990.)

Hospital Militar Regional na0 4
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (02698182) Francisco António Sousa Bastos Aleixo, do Hospital Militar Principal.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1990.)
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Batalhão do Serviço de Transportes
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes (02181387)
João Miguel Caxarias Ferreira Ribeiro Figueiredo, do Centro
de Instrução de Condução Auto n.O 1.
(Por portaria de 16 de Novembro de 1990.)

Colocaçóes e desempenho de funções
Continuam na efectividade de serviço
1) O coronel de cavalaria (51242211) Rui Manuel de Almeida
Tiigueiros Sampaio continuou a prestar serviço na Inspecção-Geral
do Exército, após a sua passagem à situação de reserva, p,m 1 de
Abril de 1991.
2) O capitão do serviço geral do Exército (50191411) Arnérico
Nunes Pimenta continuou a prestar serviço no Distrito de Recrutamento e'Mobilização de Lamego, após a sua passagem à situação
de reserva, em 2 de Abril de 1991.
3) O capitão do serviço geral do Exército (51198611) Amadeu
Luís Pina continuou a prestar serviço no Centro de Instrução de
Operações Especiais, após a sua passagem 21 situação de reserva,
eni 30 de Março de 1991.
Deixam de prestar serviço
4) O coronel de artilharia. na situaçáo de reserva, (50220211)
Manuel António de Ascensão Pita deixou de prestar serviço nos
Serviços Sociais das Forças Armadas, desde 20 de Março de 1990.
Cursos, estágios e tirociníos
5) Devem ser averbadas aos oficiais a seguir identificados as
classificações finais do Curso de Promoção a Oficial Superior, que
frequentaram no Instituto de Altos Estudos Militares, no ano lectivo
de 1990/91:
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Transmissões/ramo exploração
Capitão (44132760) Claudino Augusto Teixeira, suficiente.
Capitão (32255158) Manuel Francisco Jesus Arcângelo, suficiente.
Transmissões/ramo manutenção
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão

(52137911)
(51345811)
(52393311)
(02431860)

Manuel Maria Calretas, suficiente.
Manuel Eduardo de Moura Pequeno, regular.
António Pires Faustino, suficiente.
João Anselmo Domingues Lopes, bom.

Serviço de material/STMM
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão

(50608711)
(50461411)
(50535211)
(52393211)
(46022262)
(51118911)
(5 1332111)
(44387162)
(06499272)
(01086870)

Rogério Duarte Borges, suficiente.
João Norberto da Ponte Rodrigues, insuficiente.
Manuel José Pessoa Dias, suficiente.
José Manuel Pedroso da Silva, regular.
Jorge Joaquim Esturrado Cardoso, regular.
Alvaro Batista de Matos, suficiente.
Fernando Matias Candeias, regular.
Alvaro Dório Correia Tavares, suficiente.
José Pereira da Palma, bom.
Abilio Marques Cardoso, regular.

Serviço geral do Exército
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão
Capitéo
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão

(04078263)
(50037811)
(42469859)
(50838611)
(51342511)
(51306411)
(50186311)
(52169811)
(50488111)

Dagoberto Ribeiro Gouveia, suficiente.
António da Piedade Santos, regular.
João Martins Gonçalves, regular.
Manuel Simões Ribeiro, suficiente.
Gil Infante Arronches, suficiente.
Saul Maria Aivado, suficiente.
Fernando Guerreiro Duarte Nunes, regular.
Mário da Silva Fortuna, regular.
João Fernando dos Santos Ferreira, suficiente.

Serviço de saúde/medicina
Capitão (02248573) Carlos Oliveira Lopes, regular.
Capitão (00894377) Jorge Carlos Silvério Machado, suficiente.
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Capitão (07930377)
regular.
Capitão (08368675)
Capitão (12603875)
ciente.
Capitão (00185877)

Manuel Fernando Teixeira Osório Castro Alves,
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António Bernardo da Cunha Horta, regular.
António José Duque Rodrigues das Neves, sufiManuel António Tavares Correia, regular.

Serviço de saúde/farmácia
Capitão (19923978) António Manuel dos Santos Carvalho, regular.
Capitão (08396280) António Manuel Norte Oliveira Dias, regular.
Serviço de saúdelveterinária
Capitão (02509977) Eduardo António Capeans Teixeira, suficiente.
Capitão (05307077) Pedro Averous Mira Crespo, suficiente.
6) De ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso de
Promoção a Capitão/Serviço de Saúde, que frequentaram na Escola do Serviço de Saúde Militar, no período de 7 de Janeiro de 1991
2 22 de Fevereiro de 1991, com a classificaçfio que a cada um se
indica (em valores) :
Tenente do serviço de saúde médico (06081779) Rui Carlos Tavares
Belo, 19.25.
Tcnente do serviço de saúde m6dico (06484280) Luis Jorge Santos
Grangeia, 19,25.
Tenente do serviço de saúde médico (14347681) Nuno António Martins Canas Mendes, 19,OO.
Tenente do serviço de saúde médico (13175380) Jose Manuel Veiga
Rodrigues, 19,OO.
Tenente do serviço de saúde farmacêutico (04608180) Carlos Manuel
do Amara1 Souto, 19,OO.
Tenente do serviço de saúde médico (02078381) José Alberto de
Morais Antas, 18,75.
Tenente do serviço de saúde médico (17878681) Diogo Jorge Ventura
Oliveira e Carino, 18,50.
Tenente do serviço de saúde dentista (07116883) Raul Carlos da
Fonseca Moreira Saraiva, 18,50.
Tenente do serviço de saúde farmacêutico (03000082) Paulo Alexandre Estailqueiro Viana Guarda, 18,50.
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Tenente do serviço de saúde médico (09891181) Luís Manuel Lopes
Gusmão, 18,50.
Tenente do serviço de saúde médico (16555080) Carlos Fernando
Coelho Coutinho, 18,OO.
7) Deve ser averbado ao capitão médico (07930377) Manuel
Fernando Teixeira Osório de Castro Alves do Hospital Militar Rcgional n.O 1, nos termos do artigo 4." do Decreto-Lei n.O 332186 de
2 de Outubro, o Grau de Assistente Hospitalar em Otorrinolaringulogia, por ter efectuado, no dia 17 de Julho de 1990, no Hospital de
S. João, o Exame de Saída de Especialidade com a classificação
final de dezanove (19 valores).
8) Deve ser averbado ao major médico (14199773) José Luís
Leça da Veiga Pereira Gens o Estágio de Cirurgia Vascular, que
frequentou nos EUA, no período de 28 dc Dezembro de 1990 a
8 de Março de 1991, com aproveitamento.
9) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso dc
Criptólogos, que frequentaram no Batalhão de Informações e Reconhecimento das Transmissões, no período de 8 de Outubro de 1990
a 6 de Março de 1991, com a classificação que a cada um se indica
(em valores) e a respectiva Especialidade 471 - Criptólogo:
ivlajor de artilharia (12720778) Delfim da Fonseca Osório Nimes,
13,74.
Capitão de infantaria (12564780) Alexandre José Gonçalves, 13,64.
Capitão de transmissões (17779174) José António Lobão Bernardo,
12,84.
Capitão de artilharia (15170782) Joaquim Pedro Ribeiro Delgado
Ferrão, 12,72.
Capitão de infantaria (01591252) Jorge Maiiuel Carvalho Zilhão,
12:03.
Capitão de infantaria (12355281) António José Almeida Rebelo Marques, 11,71.
10) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Patrulhas de Longo Raio de Acção, que frequentaram no Regimento de Comandos, no período de 22 de Janeiro de 1991 a 7 de
Rlarço de 1991, com a classificação que a cada um se indica (em
valores):
Tenente de infantaria (03023383) Pedro Manuel Cardoso Tinoco
de Faria, 14,98.
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Alferes de infantaria (13247083) Paulo Júlio Lopes Pipa de Amorim,
14,52.
Alferes de infantaria (00355588) Emanuel Jorge de Almeida Luís,
13,76.

VI1 - OBITUARIO

Dezembro, 4 -Tenente miliciano (00009255) Ernesto Óscar Direito
de Morais Medeiros, do Quartel-General da Região Militar do
Norte.

Março, 20 -Tenente reformado (50553911) José Faria Guimarães,
do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Março, 29 -Major reformado (51428211) José Lopes da Silva, do
Quartel-General da Região Militar do Norte.
O Chefe do Estado-Maior do Exército

José Albsrto Loureiro dos Santos, general
Está conforme:

O Ajudante-General

w

Silvino da Cruz Curado, general

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO

EXERCITO

2.a SÉRIE
N.?

9/1 DE M A I O DE 1991

Publica-se ao Exército o seguirite:

I -DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
PRESIDÉNCIA DA REPOBLICA
Decreto do Presidente da República na0 12/91
de 18 de Março
O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 136.O,
alínea p), da Constituição, o seguinte:
I? nomeado, sob proposta do Governo e ouvido o Chefe do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, o general José Alberto
Loureiro dos Santos para o cargo de Chefe do Estado-Maior do
Exército, sendo promovido ao posto de general de quatro estrelas
por força do disposto no artigo 234.O do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90, de 24 de
Janeiro.
Assinado em 15 de Março de 1991.
Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIOSOARES.
Referendado em 15 de Março de 1991.
O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.
( D . R., I Série-A, n." 64, de 18 de Março de 1991.)
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Ministgrio da Defesa Nacional
Estado-Maior do Exército
Despacho nP 7-1/91
Assunto: Nomeação do Comandante da Região Militar de Lisboa
1. Após ter sido observado o disposto na alínea g) do n.O 2 do artigo 47.0 da Lei n.O 29/82, de 11 de Dezembro, em Sessão do
Conselho Superior de Defesa Nacional de 14 de Fevereiro de
1991, nomeio Comandante da Região Militar de Lisboa, o general (51461211) Adriano de Albuquerque Nogueira, em substituição do general (50273711) José do Nascimento de Sousa
Lucena.
2. O general Albuquerque Nogueira assumirá funções em data a
definir oportunamente.
Lisboa, 21 de Fevereiro de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior
do Exército, Int. Alípio Tomé Pinto, general.

Despacho na084/91
Assunto: Nomeação do Comandante da Região Militar do Sul
1. Após ter sido observado o disposto na alínea g) do n." 2 do artigo 47.O da Lei nP 29/82, de 11 de Dezembro, em Sessão do
Conselho Superior de Defesa Nacional de 14 de Fevereiro de
1991, nomeio Comandante da Região Militar do Sul, o general
(50275311) Adelino Rodrigues Coelho, em substituição do general (51461211) Adriano Albuquerque Nogueira, que vai desempenhar outras funções.
2. O general Rodrigues Coelho assumirá funções em data a definir
oportunamente.
risboa. 21 de Fevereiro de 1991. - 0 Chefe do Estado-Maior
do Exército, Int. Alípio Tomé Pinto, general.
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Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Passagem à situação de adido
Nos termos do nS05 da alínea b) do artigo 187." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei na0 34-AI90 de 24 de Janeiro
Brigadeiro, no quadro, (51264511) Carlos Alberto Ferreira Ribeiro,
do Instituto de Altos Estudos Militares, por ter sido colocado,
no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser
considerado nesta situação desde 30 de Outubro de 1990.
(Por portaria de 30 de Outubro de 1990.)

Desligados do serviço
São desligados do serviço, para efeitos de reforma de acordo com
o artigo 15." do Decreto-Lei n.O 28 404 de 31 de Dezembro de
1937, a partir da data que fies vai indicada, até à confirmação
da Caixa Geral de Aposentações da passagem à situação de
reforma, nos termos da aíínea b) do n.O 1 do artigo 11.0 do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, os seguintes oficiais:
General (50479911) Henrique de Oliveira Rodrigues, desde 28 de
Abril de 1991.
Coronel de infantaria (50855611) Fausto Laginha dos Ramos, desde
14 de Abril de 1991.
Major do serviço geral do Exército (50154011) Raul de Matos Torres,
desde 13 de Abril de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (50859411) João Manuel Borges, desde 14 de Abril de 1991.

E desligado do serviço, para efeitos de reforma de acordo com
o artigo 15P do Decreto-Lei n.O 28 404 de 31 de Dezembro de
1937, a partir da data que lhe vai indicada, até à confirmação
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da Caixa Geral de Aposentações da passagem à situação dc
reforma, nos termos da alínea a) do nP 1 do artigo 175.O do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90 de 24 de
Janeiro, o seguinte oficial:
Capitão do serviço geral do Exército (50004511) António Cigano,
desde 25 de Março de 1991.
São desligados do serviço, para efeitos de reforma de acordo com
o artigo 15.O do Decreto-Lei n . O 28 404 de 31 de Dezembro de
1937, a partir da data que Ihes vai indicada, até à confirmação
da Caixa Geral de Aposentações da passagem à situação de
reforma, nos termos da alínea c) do n.O 1 do artigo 175.0 do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, os seguintes oficiais:
Capitão do serviço geral do Exército (50467911) César Artur de
Sousa Gomes, desde 25 de Janeiro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (51148511) Aníbal Baptista
de Sousa, desde 18 de Fevereiro de 1991.
Major de infantaria (50992311) Eduardo José Moreira Fernandes,
desde 14 de Fevereiro de 1991.
Tenente-coronel de infantaria (51404311) Vítor Nazário Ribeiro Gonçalves Leite, desde 11 de Abril de 1991.
Tenente-coronel de infantaria (51393111) José Ramalho da Rua,
desde 13 de Abril de 1991.
Coronel de engenharia (50972811) Aquilino Gil Miranda, desde 19
de Abril de 1991.
Tenente-coronel do serviço de material (50436611) João Manuel Martins Correia, desde 28 de Abril de 1991.
Tenente-coronel de infantaria (51115811) José Lopes Figueiredo, desde 29 de Abril de 1991.
Major de engenharia (50771011) José Manuel Jorge Bonito, desde
29 de Abril de 1991.
Capitão do serviço de material (51304411) Joaquim Agapito dos
Santos Ortiz, desde 5 de Abril de 1991.
Capitão de transmissões (50981411) Mário José de Freitas Rodrigues,
desde 18 de Abril de 1991.
Capitão de infantaria (05549863) Esmeraldo Joaquiin Delgado Pardal, desde 29 de Abril de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (52266311) Marçal António
de Matos, desde 29 de Abril de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (52274411) José António Pedro,
desde 29 de Abril de 1991.
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Capitão do serviço geral do Exército (50339511) José Augusto Pires,
desde 29 de Abril de 1991.
Capitão de engenharia (50774611) Victor Manuel Almeida Cabra1
e Silva, desde 29 de Abril de 1991.
São desligados do serviço, para efeitos de reforma de acordo com
o artigo 15.O do Decreto-Lei n.O 28 404 de 31 de Dezembro de
1937, a partir da data que lhes vai indicada, até à confirmação
da Caixa Geral de Aposentações da passagem à situação de
reforma, nos termos do n.O 2, artigo 4.O do Decreto-Lei n.O 2591
190 de 17 de Agosto, os seguintes oficiais:
Em 31 de Dezembro de 1990
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51023711) Martinho
da Silva Dias.
Em 7 de Janeiro de 1991
Brigadeiro (50705711) António Francisco Martins Marquilhas.
Coronel de infantaria (51228811) Manuel Jorge Caramelo.
Coronel de infantaria (51407111) António Fernando Soares Barbosa.
Coronel de infantaria (51406111) João Santos de Oliveira Seborro.
Coronel de artilharia (5 1173011) José Manuel de Castro Figueiredo.
Coronel de artilharia (51372511) Luís Albino Castelo Branco Alves
da Silva.
Coronel de artilharia (51462911) Herculano Caetano Costa.
Coronel de transmissões (50773511) João Manuel da Cruz Cordeiro.
Coronel do serviço de saúdelmédico (50559611) Henrique Manuel
Evans de Carvalho.
Coronel de cavalaria (51324611) Germano Miquelina Cardoso Simões.
Tenente-coronel de cavalaria/quadro especial de oficiais (32263155)
António José de Carvalho Serrão.
Tenente-coionel de engenharia (41045060) Carlos Manuel Ribeiro
Magalhães.
Tenente-coronel de transmissões (50572411) José Francisco Amiguinho Salgado.
Tenente-coronel do serviço de material (50209311) José Estêvão Martins.
Tenente-coronel do serviço de material (50888211) Domingos José
Rio Ferreira Braga.
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Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50599511) Mário Lopes
da Silva.
Tenente-coronel do serviço postal militar (41014511) Rafael Pereira
Lopes.
Tenente-coronel do serviço postal militar (51215111) Francisco António Sezinando.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (31339057) Júlio António Almeida e Costa.
Capitão do serviço geral do Exército (50905211) Manuel Filipe André.
Capitão do serviço de material (50043111) Gaspar Couto Guerreiro.
Capitão do serviço geral do Exército- (50203111) Joaquim António
Ribeiro Sousa.
Capitão do serviço geral do Exército (31169752) José da Silva Sanches.
Capitão do serviço geral do Exército (51752011) José Correia Caetano.
Capitão do serviço geral do Exército (51229911) José Inácio GOUlart Júnior.
Capitão do serviço geral do Exército (52723411) Luís Henrique
Correia.
Capitão do serviço de material (51222111) Baldomero da Silva Teixeira.
Em 19 de Janeiro de 1991
Coronel de infantaria (51401311) Valdemar Dinis Clemente.
Em 1 de Fevereiro de 1991
Coronel de infantaria (50994811) António Me10 de Carvalho.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50140811) João Pérsio
Pita da Silva.
Tenente-coronel do serviço postal militar (31258654) José Henrique
Pargana Calado.
Tenente-coronel do serviço postal militar (31232852) Rúben Rodrigues Costa.
Em 31 de Março de 1991
Capitão do serviço geral do Exército (46221362) Joaquim Henriques
Cardoso.
Capitão do serviço geral do Exército (50191711) António José Amaral.

-
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Passagem à situação de reforma
Por despacho de 15 de Março de 1991 publicado no Diário da Repdblica, 2." Série, n.O 71, de 26 de Março de 1991:
Tenente-coronel do serviço de material (50681211) António Carepa
Botto, desde 25 de Fevereiro de 1990, com a pensão de
291 300$00.
Coronel de infantaria (501380711) António Jorge Silva Sebastião,
desde 3 de Dezembro de 1989, com a pensão de 314 900$00.
Coronel de artilharia (51227711) António Júlio Genelioux de Novais
e Silva, desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão de
301 OOO$OO.
Major do serviço geral do Exército (51491611) Armando de Sousa,
desde 6 de Fevereiro de 1990, com a pensão de 234 500$00.
Capitão do serviço geral do Exército (52087111) Bento Grou Polido,
desde 28 de Outubro de 1990, com a pensão de 229 900900.
Coronel de infantaria (51187611) Carlos Alberto Gonçalves, desde
31 de Dezembro de 1990, com a pensão de 301 000$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50207111) Carlos Silvino Costa
Presa, desde 12 de Outubro de 1990, com a pensão de 209 900$00.
Coronel de infantaria (51320711) Columbano Ferreira Líbano Monteiro, desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão de
329 600$00.
Major do serviço postal militar (51071611) Cristiano Ribeiro Galvão,
desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão de 270 800$00.
Tenente-coronel de infantaria (51382011) Eleutério Valeriano Melim,
desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão de 259 000$00,
Capitão do serviço geral do Exército (52078011) Ernesto Nunes
Azevedo, desde 18 de Dezembro de 1990, com a pensão de
234 500$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51494111) Eugénio Gomes
Carvalheiro, desde 26 de Junho de 1990, com a pensão de
229 900$00.
Coronel do serviço de administração militar (51473211) Florêncio
José Almeida, desde 15 de Junho de 1990, com a pensão de
301 OOO$OO.
Capitão do serviço geral do Exército (50057511) Florival Joaquim
de Sousa, desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão de
209 900$00.
Coronel do serviço de administração militar (5 1472511) Franklim
Luís Viana, desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão de
301 OOO$OO.
General (51375711) João Imaginário Nunes Egreja, desde 31 de
Dezembro de 1990, com a pensão de 423 300$00.
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Coronel do serviço de saúde (50933711) João Sacadura Botte Corte
Real, desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão de
301 OOO$OO.
Coronel de infantaria (50264711) João de Sintra Carretas, desde
31 de Dezembro de 1990, com a pensão de 329 600$00.
Major de infantaria (50343511) Jorge Manuel de Menezes Rosa, desde 1 de Julho de 1990, com a pensão de 200 600$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51358711) José Catarino, desde
31 de Dezembro de 1990, com a pensão de 229 900600.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50281911) José do
Espírito Santo Azevedo, desde 25 de Janeiro de 1990, com a
pensão de 266 000$00.
Coronel de infantaria (51069511) José Guardado Moreira, desde
18 de Novembro de 1990, com a pensão de 358 300$00.
General (50700911) José Maria Soares Costa Alvares, desde 31 de
Dezembro de 1990, com a pensão de 423 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51029911) José dos Reis Camelo e Costa, desde 20 de Fevereiro de 1990, com a pensão de
209 900$00.
Major do serviço geral do Exército (51442111) José Rodrigues Pacheco, desde 15 de Dezembro de 1990, com a pensão de
227 500$00.
Coronel de infantaria (50284311) José dos Santos Oliveira, desde
29 de Janeiro de 1990, com a pensão de 374 800$00.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50372011) José Vicente Madeira, desde 21 de Maio de 1990, com a pensão de
291 300$00.
Coronel de artilharia (50590711) Júlio Carvalho Costa, desde 31 de
Dezembro de 1990, com a pensão de 329 600$00.
Coronel de infantaria (50024411) Júlio dos Santos Batel, desde 31 de
Dezembro de 1990, com a pensão de 329 600$00.
Coronel de infantaria (50699711) Luís Alfredo de Vasconcelos Ferreira, desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão de
301 OOO$OO.
Capitão do serviço geral do Exército (52402811) Luís Laymé, desde
10 de Outubro de 1990, com a pensão de 249 900$00.
Coronel de infantaria (50633811) Luís Viegas do Carmo Neves,
desde 17 de Agosto de 1990, com a pensão de 329 600$00.
Major do serviço geral do Exército (50372111) Manuel Ferreira
Júnior, desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão de
256 800$00.
Coronel de infantaria (50332811) Manuel José Monteiro, desde 1 de
Novembro de 1990, com a pensão de 329 600500.
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Coronel de engenharia (50419611) Manuel Lourenço Trindade Sobral, desde 16 de Fevereiro de 1990, com a pensão de 314 900$00.
Major do serviço geral do Exército (50591811) Manuel Pinto Correia Gomes, desde 12 de Março de 1990, com a pensáo de
234 500$00.
Capitão do serviço de material (50002911) Manuel Ruivo Alves
Pequeno, desde 16 de Maio de 1990, com a pensão de 196 800$00.
Capitão do serviço geral do Exército (52279311) Manuel da Silva
Ruivo Antunes, desde 11 de Abril de 1990, com a pensão de
220 500$00.
Coronel de infantaria (50841911) Mário Fernandes da Ponte, desde
21 de Dezembro de 1990, com a pensão de 301 000$00.
Coronel de infantaria (51386211) Rogério da Encarnação Elias Mimoso Correia, desde 25 de Março de 1990, com a pensão de
314 900$00.
Coronel do serviço de material (51262811) Rogério Paixão Ribeiro,
desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão de 301 000$00.
Coronel de infantaria (51381211) Romão Loureiro, desde 8 de Outubro de 1989, com a pensão de 314 900$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50691311) Sezinando José
Lampreia, desde 14 de Março de 1990, com a pensão de
241 500$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50687211) Silvestre Teodoro
dos Santos, desde 5 de Junho de 1990, com a pensão de
209 900$00.
Coronel de artilharia (507025 11) Sílvio Aires Martinho de Figueiredo,
desde 22 de Dezembro de 1989, com a pensáo de 314 900$00.
Coronel de infantaria (50343211) Victor Manuel de Sousa Martins
Faria, desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão de
371 100$00.
Major do serviço geral do Exército (51442411) Zeferino da Costa
Macedo, desde 23 de Dezembro de 1990, com a pensão de
227 500$00.
Oficiais de complemento
Oficiais milicianos que terminam as suas obrigações militares
Distrito de Recrutamento e Mobiiaçáo de Abrantes
Tenentes milicianos de infantaria (00298065) Eduardo Cristóvão Gil
de Oliveira, (00353165) Filiciano Vieira Lopes, (00383465) Aurelindo Jaime Ceia Carichas, (04460365) Silvestre Rosa Ralha
Aranha, (05768765) Francisco Pinto de Alrneida Fortes,
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(06754465) Vítor Manuel Martins Pereira, (09744265) João Duarte Violante, (02146766) Carlos Manuel de Sousa Alves,
(02440566) Luís de Matos Lopes Carda, (04914366) Fernando
Ferreira Duque, (04977766) Manuel Joaquim de Almeida Capucho, (05063666) Francisco Jana Henriques, (06140666) Fernando da Encarnaçáo Dias Costa, (07105566) Fernando da
Silva Mendes, (07232766) José Filipe Panasco, (08350366) António Jorge Freire Caixinha, (08529166) António de Matos Lopes
Belo, (09458166) Carlos José Martins Filipe, (09661766) João
Abel da Costa Nogueira, (09818566) António da Cruz Maia
Ramos Amaro, (60907866) Arnaldo Maria Patrício, (60923566)
Abílio Pinto de Sousa Almeida Victor, (01030566) Francisco
Miguéns de AImeida e (00512966) Libertário da Silva 6 Lopes

Louro.
Alferes milicianos de infantaria (01908166) João Luís Vieira de
Azevedo Coutinho, (00049966) Mário Diniz Gracinho Bicho,
(05986066) Augusto António Almeida Martins, (07369066) José
Augusto Freire da Silva, (09346366) Joaquim da Graça Louro,
(05231665) João Ferreira Pires e (07010065) Luís Miguel Sirgado.
Tenente miliciano de artilharia (04811866) João António Serigado
Miranda.
Alferes milicianos de artilharia (02919266) Vítor Manuel Farinha
Gueifão e (01177466) António Maria Pereira Bicho.
Alferes milicianos de artilharia (01509965) Eduardo de Jesus Bento,
(05367265) José Batista Lopes Rei e (05225465) Carlos Alberto
Farinha Gueifão.
Tenentes milicianos de cavalaria (04430065) Joaquim Manuel Coelho
Grosso, (09997465) Luís Filipe Espiga Almeida e (04614566)
Alcides Manuel dos Santos.
Alferes miliciano de cavalaria (01263666) Fernando Gil Lopes Mourisco.
Tenentes milicianos de engenharia (04085265) António Augusto Pereira Cardoso e (04177066) Rui Antero Couceiro Sequeira
Mendes.
Alferes miliciano de engenharia (09637165) João Manuel Maia Mendes Santieiro.
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Alferes milicianos do serviço de saúde (06662765) Joáo Manuel
Leitão Papoula e (08471865) Arménio de Pina Morais de Almeida.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar (06977666)
Luís Milheiriço António (06667966) José Carlos Rodrigues,
(03877866) António Manuel Trindade Esquetim e (01850065)
António Manuel Marques da Silva.
Alferes miliciano do serviço de admiistração militar (08600165)
Luís Manuel Borga Marques Galamba.
Alferes milicianos do serviço de administração militar (00071666)
José Manuel Rocha Andrade, (06101266) Joáo Manuel Morais
Maggéssi Gouveia e (06414866) João António da Cruz Martins
de Matos.
Tenentes milicianos do serviço de pessoal (09352066) José Boaventura Alves, (04555966) Carlos Alberto Rodrigues Arroteia,
(00685466) Silvino Maia Alcaravela, (00403466) Victor Manuel
Ribas de Almeida e (02240565) António Manuel Homem Milho.
Alferes milicianos do serviço de pessoal (00418666) José Sardinha
Mendes Calado e (01055865) Carlos Augusto de Sousa Geraldez.
Alferes miliciano do serviço de saúde (00089366) José Marcelino
Gueifão Mouro Tavares.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Angra do Heroísmo
Tenentes milicianos de infantaria (05577265) António Victor Mendonça, (06889865) Virgílio de Bettencourt, (03914465) Mário
Conceição Lourenço, (09160765) Norberto Manuel Costa Moreira e (08012065) Jorge Eduardo de Abreu Forjaz.
Alferes milicianos de infantaria (02364165) Fernando Manuel de
Faria Ribeiro e (09981265) Jorge Joaquim de Paiva Benites.
Tenente rniliciano de artilharia (07310565) João Caetano Pereira.
Alferes miliciano de artilharia (07373165) Humberto Manuel Andrade
Amaral.
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Tenentes milicianos de cavalaria (09134865)David Braz e (03323665)
Luís Emídio de Quadros Toste.
Alferes miliciano de engenharia (00524265) Rui Manuel da Costa
Simões Pinto.
Tenente miliciano do serviço de saúde (02480765) Diocleciano Maria
Ferreira Pereira e Silva.
Alferes milicianos do serviço de saúde (60746865) Manuel Amaro
Ribeiro e (00898665) Adriano Paim de Lima Andrade.
Alferes miliciano do serviço de administração militar (03457065)
Ricardo Manuel Madruga da Costa.
Capitão miliciano do serviço de pessoal (47081462)António Armando
da Costa Machado.
Tenente miliciano do serviço de pessoal (05054265) João Eduardo
Laranjeira.
p o r portaria de I de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobiüzação de Aveiro
Tenentes milicianos de infantaria (07010366) Augusto Duarte de
Oliveira Pinto, (09849466) António Alfredo Perdigão Antunes,
(00183266) José Luciano Lopes da Silva, (02726966) Américo
Brilhante dos Santos Tavares, (04978166) João Gandarinho
Ramos, (09564466)Carlos Alberto Seabra Rodrigues de Almeida,
(06039366) Telmo Belmiro Gomes Pinto Vieira, (09664166) Armando Carlos de Barros Moreira, (01415066) Manuel Soeiro
Teixeira Pereira, (01715766) Eugénio Teixeira Valente,
(06099166) Jorge Alberto Vieira Fernandes Grego, (03665766)
António Mário Moreira Bastos, (04420066) José Evangelista
Tavares Barreto, (00223566) Francisco Marques Valente,
(02187666) Ismael Domingues Coutinho, (07295266) Manuel
Dias da Silva Lopes, (61190267) Hor6cio Gomes Fernandes,
(02520766) Manuel António da Silva Santos, (03452666) Manuel José Gonçalves de Carvalho, (00030966) Henrique Manuel Peres e Pereira, (06862764) Fernando Ferreira da Cal,
(01490166) António Jorge Rodrigues de Matos, (02683666) Lino
Augusto de Araújo Freitas, (00778466) Carlos Alberto Batista
da Cruz, (06757966) Fernando José Gomes Almeida Faúlha,
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(03045966) Emídio José de Sousa, (07663666) José João de
Abreu Neto, (01892966) Elmano Manuel Costa Matos da Conceição, (08802166) Jorge Manuel Santos Petriz, (03473466) Manuel José Rendeiro Vieira, (03759466) Armando Moreira Rodrigues e (00135266) António de Jesus dos Santos Prior.

Alferes milicianos de infantaria (04865166) M6rio Fernando Rodrigues Pires, (08888566) António de Oliveira Ferreira,
(00561366) Óscar Manuel Esteves Rola, (05872166) Augusto
Manuel Ventura da Fonseca, (09925866) Hernâni Tavares Menezes Gandra, (05762166) Jorge Miguel Coelho Abrantes,
(03256266) Victor Manuel Almeida da Silva, (62446566) António da Costa Henriques, (06419766) Avelino Pereira Marques,
(00763066) Manuel António de Oliveira Gordo, (01342966) Manuel da Silva Nunes, (03120766) Duarte de Jesus Machado,
(09163166) Manuel António Alves de Pina, (60480466) Nélson
Joaquim de Carvalho e (72049666) Amadeu da Cruz Matos.
Tenentes milicianos de cavalaria (01830866) António Alves Cardoso,
(05379166) Carlos Alberto Moreira da Silva Teixeira, (01496866)
António Amador de Almeida, (01727766) Virgílio Marques Andril, (09243766) Jose Salvador Rodrigues dos Reis, (00796966)
Manuel de Pinho Correia Duarte, (06834166) Manuel Simões
Monteiro, (05790266) Cândido Faustino de Oliveira, (04559366)
Gabriel Ferreira da Cruz, (00299366) Carlos Ribeiro dos Santos
e (09963166) Silas de Oliveira Granjo.
Alferes milicianos de engenharia (00739066) Manuel José de Seabra
Esteves, (01812066) Marcelino Rasga Ferreira e (06675366) José
Moreira da Costa.
Tenentes milicianos de transmissões (07403866) Manuel Candeias
Vieira Valentim e (01148266 Jorge de Me10 Correia.
Alferes miliciano de transmissões (05175766) Alvaro Ramalho de
Me10 Albino.
Alferes milicianos do serviço de saúde (02060966) António Narciso
Figueira Henriques Pinheiro, (05092766) José Manuel Carmona
Abreu Freire e (06082766) Daniel Brito Ferrão.
Tenente miliciano do serviço de material (60398366) Manuel Martins Abrantes.
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Alferes milicianos do serviço de material (09507666) Ricardo José
Fernandes de Campos, (00274766) Manuel Almeida Macedo
da Cunha, (00716566)António da Silva Pereira Bóia, (08674666)
Carlos Manuel Gomes Pereira, (07479766) Carlos Augusto Pires,
(05711766) João Lourenço Gonçalves Rodrigues Limas,
(04979166) José Guilherme Pereira da Silva e (05923466) AdeIino Jorge Cardoso Pereira.
Tenentes milicianos do serviço de pessoal (08036766) Alcino dos
Santos Cartaxo, (04858766) Carlos Gomes de Carvalho,
(01037466) Manuel Augusto Dias Antunes, (01437166) António
Cândido da Silva Moreira, (01623666) Lídio José Leite Pinheiro
Magalhães, (06022966) Carlos Manuel Figueiredo Lopes Monteiro, (01619766) António José Bastos Gomes e (09433966)
Rui Alberto de Oliveira.
Alferes milicianos do serviço de pessoal (08110966) Ivânio Leite
Alves Correia e (01352266) Alfredo João Vicente Ribeiro.
Alferes milicianos de artilharia (60089966) Carlos Lino Martins
Lopes, (03926566) Nélson Fontes Ribeiro, (06979266) Amlcar
Monteiro de Figueiredo, (01130366) Alberto Manuel Ferreira
Barreto, (08888766) João Celso da Rocha Cruzeiro, (00152166)
Orlando Valente Mota Garcia, (07051866) António Joaquim
Vasconcelos Relva de Resende, (06157766) Óscar Vicente de
Sá Oliveira, (09603966) Nélson Simões Ferreira, (71354266)
José Victor do Amara1 Brites, (04848266) Amândio Ferreira
Gonçalves e (08112966) António de Almeida Pinto Pereira.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar (04101466)
José António Martins de Pinho, (04549866) Carlos Manuel
da Silva Santos, (09777766) Augusto Lopes Larangeira,
(05048066) Américo Rosa Martins, (00568766) Carlos Manuel
Ferreira Abrantes, (05411266) Alfredo José Dias da Fonseca
Ribeiro, (07745166) Hélder Pereira Rodrigues e (00071566) Joaquim Dias de Oliveira.
Alferes miliciano do serviço de administração militar (03800066)
Fernando Rocha Malaquias e (05877566) Luís Cândido Borges
da Silva Ramalhosa.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Beja
Capitão miliciano de infantaria (05600065) Salvador Leonardo Grilo
da Silva.
Tenentes milicianos de infantaria (01398465) Manuel Gomes Batista,
(05031365) Jorge Manuel Alho Lopes Galamba, (07015365)
António José de Brito Franco e (03957465) António Soares
Veredas.
Alferes milicianos de artilharia (08333865) Fernando José Saturnino Sales e (05139465) Torcato José Mendonça da Silva.
Capitão miliciano de cavalaria (05631465) Alvaro Almada Contreiras.
Tenentes milicianos de cavalaria (08155865) Augusto Manuel de
Brito Nobre Faustino e (02846965) Mário dos Prazeres Rodrigues Júlio.
Alferes miliciano de transmissões (03684665) Joaquim Serráo da
Silva Correia.
Alferes miliciano do serviço de saúde (03859265) António Monteiro
Vieira L i a .
Tenentes milicianos do serviço de administração militar (05053465)
ElizBrio Guerreiro da Lança, (05654965) Casimiro José Moreira
Branco e (02880065) Rui Manuel da Veiga Reis.
Alferes milicianos do serviço de administração militar (06578965)
José Gonçalves Antunes e (07495365) João Luís Fernandes
Figueira.
Tenente miliciano do serviço de pessoal (05400665) José Fernando
Pereira Batista.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Tenentes milicianos de infantaria (31050060) António Robalo Valente, (02526665) Aderito Joaquim de Jesus Dias, (09170565)
Alberto Seguro Dias, (08823165) Alexandre Manuel Mateus
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Proença, (03285165) Armindo Santos Marques, (04409365) Eugénio Alrneida Boim, (06619065) Florêncio Isidoro Baptista,
(03774065) Francisco Manuel Morão Pires Marques, (07349165)
João Francisco Cacheiro, (07633265) João José Nabais Baldo,
(04875865) João Manuel Oliveira Martinho, (03975665) João
da Silva Firmino, (02314265) Joaquim dos Anjos Serra Camilo,
(09610265) José Agostinho Bento, (09036765) José António
Mendes Ferreira, (01962865) José Carlos da Conceição Teixeira Bento, (07645165) José Fernandes, (05368065) José Manuel Freire dos Santos (07131665) José Sampaio Lopes,
(05808065) Leonel Carmona Pires Lourenço, (07298665) Manuel
Pires Cardoso, (03426365) Arnérico da Fonseca Rodrigues,
(07164666) Angelino do Rosário Gonçalves Costa, (02420066)
António Gomes Forte, (05872566) Fernando José Martins Gaito
das Neves, (08824866) José Augusto Cortez Henriques da Cunha,
(06297366) José Xavier Bento Fernandes, (06715066) Carlos
Candeias, (04839566) Joaquim do Nascimento da Costa Branco,
(03595166) Manuel Leitão Seria, (06168 166) Rui Fernandes
Vaz, (00931366) Guilherme Gabriel da Costa Ganança,
(08243266) Alfredo Manuel Montezuma Carvalho dos Santos
e (06945366) José Cardoso Tavares.
Alferes milicianos de infantaria (00952466) Leonel Feiteiro Francisco,
(05447766) Manuel Augusto Rodrigues David, (09254466) Agostinho Santos Pereira, (04002366) António Mendes Costa,
(08454066) Carlos Alberto Batista da Silva, (09023566) Fernando Dias Pedro, (07112866) Filipe Silva Borges, (60993166)
João Sanches Peres, (04103466) Joaquim Tomé Monteiro,
(14169664) José Lourenço Manso, (00674966) José Maria Pião
Nogueira, (06872266) Luís Filipe Videira de Souto Viana,
(00508566) José Duarte Pereira Pinto de Azevedo, (00482266)
João Ambrósio, (06178866) João dos Reis Cariano, (04091366)
Adelino Carrilho da Furriela, (00543866) João Ferreira Amaro
Pereira, (05104866) José Francisco Mendonça Tavares, (01964865)
Alexandre Luís Antunes Ribeiro, (08731965) Alfredo Henrique
Pessoa da Fonseca, (09823465) António Carmona Cardoso,
(01624765) António Lacerda de Faria, (01101665) António Manuel da Cruz e Oliveira Guerra, (03624465) António Manuel
Gomes Cardoso Amaro, (02695165) António Quintela Proença,
(02936165) Arnaldo Martins dos Santos, (08396265) Carlos dos
Santos Barata, (08578965) Fernando Gouveia Afonso Branco,
(00059965) Fernando Lourenço Martins, (03337965) Josb Lopes
Pires Nunes, (08775465) José Manuel Abrantes Monteiro e
(00129165) José dos Santos Duarte.
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Tenente miliciano de artilharia (09463665) Fernando Mourão Lopes
Dias.
Alferes rnilicianos de artilharia (05947765)Manuel Mendes dos Reis,
(01664265) António Custódio Biscaia, (02142465) Gonçalo Daniel Gomes Marques, (01873165) Valentim Mendes Vicente,
(07592665) Francisco da Cruz Infante e (71055965) Daniel
Correira Lourenço.
Tenentes rnilicianos de cavalaria (05522665) José Almeida da Costa
e (00400765) Mário Carvalho Tomé.
Capitão de engenharia (00114263) Simão Artur do Carmo Ferreira.
Alferes milicianos de engenharia (04324665) José António Marques
Range1 e (02218365) João Luís Martins da Costa.
Tenente miliciano de transmissões (05163465) Élio Fernandes Franco.
Alferes milicianos do serviço de saúde (02381065) Pedro Nunes
Fernandes Pignatelli e (61121365) António Jorge de Almeida
Oliveira Batista.
Capitão miliciano do serviço de administração militar (05636363)
Vítor Manuel Abrantes Marques.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar (06752065)
Luís Nunes Louro Pires, (08341965) Mário Fragoso Lopes
Louro, (12059765) José Alexandre Ribeiro Gomes, (01231065)
José Batista Barata e (04424765) Adriano Simão Tomás Barateiro.
Alferes milicianos do serviço de administração militar (02953165)
Adelino Ribeiro Gonçalves, (03540165) Vítor Manuel Pinto
Mesquita e (02752265) João de Almeida Afonso.
Tenentes milicianos do serviço de material (06652165) Afonso Rui
Oliveira Lopes da Costa e (08184165) José Pinto de Sousa.
Alferes miliciano do serviço de material (07619565) José Carvalho
Vicente.
Tenentes milicianos de cavalaria (04950966) Ivar Pereira Reis Soares, (03342466) Mário José Amaral Caldas, (02241466) João
da Cruz Azevedo, (08564466) Albertino Roque Gonçalves Alexandre e (04112666) Octávio Caetano Eloy.
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Alferes milicianos de artilharia (02056566) Alfredo Monteiro Maria,
(05687366) José Proença Mendes, (04396666) Manuel Maria
Gomes Antunes, (02775666) Artur dos Santos Soeiro, (04660266)
Joaquim Fernandes Chendo e (01517566) José Reis Antunes.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar (06709566)
Alcino Milheiro da Costa e Silva, (02142266) Domingos Jorge,
(04840166) Joaquim Leonardo Martins, (00220766) José Alberto
Silva de Miranda Boavida, (09984466) José Augusto Agora
Bico Carneirinho, (00020766) Luís Gabriel Barros de Carvalho
Salazar, (03206566) Mário de Jesus Rebelo, (01588766) Manuel
Beato Neves, (01098066) Manuel Carvalho Vicente, (07562666)
Manuel de Sousa Seiça, (01783166) Victor Alberto de Oliveira
Gardete e (04624066) Belarmino de Oliveira Batista Ferreira.
Alferes miliciano de engenharia (05697066) Euclides David Barata.
Alferes miliciano do serviço de saúde (02570566) Joaquim Andrade
Cardoso.
Capitão miliciano do serviço de assistência religiosa (45174162) Manuel da Silva Martins.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra
Major miliciano de infantaria (51403211) Mário José Fernandes
Jorge Rodrigues.
Tenentes milicianos de infantaria (07066365) António de Albuquerque, (01716465) Carlos Manuel da Silva Arruda, (01041865)
João António Mergulhão Caia, (02682665) António Manuel Barriga Sequeira César, (00187265) António Luís de Albuquerque
Neves Costa, (06715165) Luis Semedo Fernandes de Sá Cunha,
(06722865) Victor Fernando Franco David, (02139565) Mário
Marques Dias, (07222965) Arménio Firmino Duarte, (06480665)
Carlos Luz Falcão, (08655265) António Augusto Cabra1 Fernandes, (08506265) Albertino da Paixão Cruz Ferreira,
(00481765) Elísio da Costa Ferreira, (03497965) José Martins
da Fonseca, (09065065) Manuel Rodrigues Francisco, (01396565)
José Manuel Pessoa de Sousa Gomes, (08863765) José Alberto
Neves Pereira de Oliveira, (00185065) Domingos Morcira da
Costa Padrão, (04464565) António dos Reis Pedroso, (09087165)
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António Jorge Neto Pimentel, (00183165) Eduardo Azul Pinto,
(02300765) Virgílio Gomes Fernandes Pio, (07408265) António
Paixão Pires, (60373465) José António Marques Ramos,
(05411165) José Alberto Cardoso Simões dos Santos, (73059465)
Mário de Oliveira Mendes dos Santos, (00095165) António
João Lopes da Silva, (07878265) Marco Aurélio dos Santos
Batista Soares, (09466865) Daniel António Santos Rio Torto,
(08923965) José Manuel Cid Ferraz Trindade, (05486065) Joaquim Serra Ventura, (06288965) João Ilídio Martins Vieira,
(01919065) José Manuel de Sousa Vieira, (08234865) Alvaro
Acácio Ferrer Correia dos Santos, (09445965) António Carvalho Larguesa, (08034363) Arnérico de Me10 Pinto Lopes,
(62673364) Belmiro Rui Machado, (72028366) Rui Femando
Veloso Madeira, (03236865) Carlos Caldeira Marques,
(71263065) Jorge António Sarnpaio Martins, (01157965) João
Bernardo Mendes Mascarenhas, (07763465) António Rodrigues
Melanda, (03870265) Arlindo Esteves Monteiro, (05878265) Fernando Cardoso Nunes, (60798565) Joaquim da Assunção Gonçalves, (07066365) António de Figueiredo e (06608965) João
Gouveia Teles de Figueiredo.
Alferes milicianos de infantaria (04850365) António Isidro Mendes
Plácido Godinho, (06105765) Francisco de Assis Lencastre
Campos, (08856265) João Arnaldo Saraiva de Carvalho,
(07829965) Manuel Gomes Duque, (03762865) Pedro Manuel
Gonçalves Tavares Madeira, (06171765) João Batista Ferreira
Medina, (00629765) José Carlos Costa e Melo, (03057465)
Alfredo Nunes Alves Miguel, (02319065) Urbano Martins de
Oliveira, (07017665) Rui Manuel de Alrneida Pedro, (08134065)
Carlos José Branco Pires, (00207365) José Eduardo Lima Rebola,
(00182365) Fernando Isidro Marques da Silva, (08507165) Fernando Manuel Simões de Sousa e (02869665) Rui Alexandre
Miguéns Moura.
Tenentes milicianos de artilharia (06348665) José Carlos da Silva
Leuschener e (00238165) Martinho Ferreira da Siva.
Alferes milicianos de artilharia (09284965) Manuel da Costa Andrade,
(03882965) João Alberto Pina Teixeira Botelho, (08958865) Raul
Fernando dos Santos Veríssimo Carvalho, (08152165) José Alberto Aires da Costa, (07179765) Luís Manuel da Mota Branquinho
Crespo, (04265365) Silvério de Deus Ferreira Faustino,
(01820365) José Fernando Sapatinho Figueiredo, (09130665)
António Jorges dos Reis Marques Leitão, (09198965) Jorge
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Marques Loureiro, (05652065) Orlando José Ribeiro Lourenço,
(09926565) Lino de Sousa Oliveira, (00096765) José Carlos
Carvalho Pedroso, (00994665) Guilherme Alvares Abranches
Pinto, (05898765) Luís Alberto Marini Simão Portugal,
(08308665) José Manuel Rodrigues Ramalho e (06430065) Victor
Manuel Ferreira Seabra.
Tenentes milicianos de cavalaria (03159365) Manuel António Ferreira Antunes, (01196665) Ernestino Pombas Caniço, (05944165)
Fernando Jorge de Sousa Moreira, (02325765) António Martinho
Soares Rebelo e (06990665) Amílcar Manuel Campos Simão.
Alferes milicianos de cavalaria (00581165) Eduardo Gonçalves de
Figueiredo e (05729265) António de Jesus Rodrigues Pinheiro.
Tenentes milicianos de engenharia (05615565) Messias Pedro Soares
Batista, (08333565) António Manuel Camelo e (05195665) João
Manuel Farinha Ramos.
Alferes milicianos de engenharia (09267465) Fernando José Correia
Pinto e Abreu, (04814165) Armando Augusto Martins Ferreira,
(03925965) António Nunes de Figueiredo, (01001265) João
Eduardo Martins Pereira Marta, (05686765) Victor Abel de
Albuquerque da Silva Matos e (71264065) Amiel Fernando
Gomes Bragança de Miranda.
Tenente miliciano de transmissões (00543165) António Aníbal Cochito.
Tenentes milicianos do serviço de saúde (05671465) José Luís Pio
da Costa Abreu, (03753365) Joaquim Augusto Reis da Fonseca,
(03006165) José Miranda de Melo, (09556165) José Manuel
Vilhena Pereira da Silva e (04624665) António Mano Soares.
Alferes milicianos do serviço de saúde (03136775) António Francisco
Pires Esteves Caldas, (00730365) António Honório de Campos,
(04363465) José Marques de Almeida Castanheira, (02210365)
Alberto António Pimenta Ramalho Duarte, (05939165) António
Manuel da Silva Fernandes, (09862765) Fernando Plácido Miranda Garcia, (08231765) Manuel João dos Santos Girão,
(08086365) António Manuel Morais Lopes, (06136065) João Joaquim Tinoco Torres Lopes, (04094465) António Faustino Pereira de Macedo, (01959365) António Luís Gonçalves da Costa
Martins, (00289765) Teófilo Ressurreição do Rosário Meneses,
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(02886965) Rui Alexandre Miguéis Moura, (06319066) José Augusto Lameiras Queirós, (07605965) Jorge de Almeida Ferreira
dos Reis, (08683065) António Alberto Gonzalez Rosete,
(16544764) Mário Henrique Falcão Fonseca Santos, (05137765)
António José Ferreira Costa Serrão, (01764365) Abel da Costa
Cardoso do Vale e (03646663) Luís Manuel do Carmo Trindade.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar (09206365)
Jorge Henriques Correia de Almeida, (08270165) José Eduardo
Linhares de Castro, (02648665) Leonel Joaquim Quinteno Chouriço, (08268565) Teófilo Tenreiro da Cruz, (01529065) José Luís
Marques de Figueiredo, (06058665) António José Mendes de
Sousa Gonçalves, (09849665) Carlos José Rodrigues de Paiva,
(72002165) Américo Alves Petim, (02011465) Manuel de Oliveira Porto, (03528165) António Augusto de Oliveira Rodrigues
Ramos, (05120865) José Augusto Ferreira Gomes da Silva,
(04231565) João Alberto Rodrigues Viegas, (04868065) António
Maia Pimpão e ((00543165) António Anííal Coxito.
Alferes milicianos do serviço de administração militar (09374465)
Manuel José Gomes Vaz Craveiro, (05608665) Edwin José
Batista Agnelo Fernandes, (01573865) Valdemar dos Santos
Moreira, (07264865) Arrnindo Dias Prudente e (00752765)
Carlos Eduardo da Silva Pereira Coelho.
Alferes milicianos do serviço de material (01038565) Gonçalo Nuno
da Costa Ilharco de Moura, (09277765) Romão Manuel Claro
Nunes, (06370665) Alexandre Mário Duarte Reis de Oliveira
e (04117465) Joaquim Antenôr Rodrigues Lopes dos Santos.
Tenentes milicianos do serviço de pessoal (02518465) António das
Neves Simões Folgosa e (03267765) Manuel António Gouveia
Machado de Vilhena.
Alferes milicianos do serviço de pessoal (09152065) José Manuel
da Mota Ponce de Leão, (07036765) Luís Manuel Pereira Lima,
(06821765) Baltazar dos Santos Miranda e (05842465) António
Manuel Mendonça Mendes.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Évora
Tenentes milicianos de infantaria (04365665) Carlos Alberto da Costa
Carvalho, (04081465) António Fernando dos Santos Antunes,
(09393865) Manuel Fernando Ferreira Semedo de Abreu,
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(01075365) Nuno Firmino Rebocho Pais, (09587365) Augusto
Santos dos Reis, (46223864) António Inácio Lopes Mariquito,
(00304965) Armando Correia Boino de Azevedo, (01785865)
Aquilino Luís Empadinha da Silva, (04015265) Joaquim Albino
Fitas Ganchinho, (08879365) Henrique Francisco Carvalho Pinto
de Sá, (05422765) José Mariano Coxixo Véstia e (08725365)
Mário João Nunes Pinheiro de Almeida.
Alferes milicianos de infantaria (60389865) Ricardo Paulo Serralheiro
e (09699365) João Aleixo Chitas da Cunha.
Tenentes milicianos de artilharia (03929565) António Henrique Batista Pereira, (04995165) Jacinto Marques Gomes Varela Morte
e (01137665) Francisco Luís Cabra1 Picão Caldeira.
Alferes milicianos de artilharia (61031265) Carlos Alberto Monginho
Perdigão Mata, (04131065) João Manuel Guerra da Mata e
(06194865) António Miguel Queiroga da Silveira.
Tenentes milicianos de cavalaria (02501965) Marculino da Conceição
Proença Cavaco e (06795165) António Bicho Carvalho.
Alferes milicianos de engenharia (00073365) António Jacinto Aprisco,
(07758265) José Coelho Ramos e (03051165) Joaquim do Rego
Ramalhão.
Alferes milicianos do serviço de saúde (02848965) António Raimundo
dos Santos Resende, (05255165) António José Garção Fialho
Bogalho e (60111965) Manuel João Piedade da Silva.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar (06976765)
Leonardo António Pimenta Caeiro, (03913265) Manuel Luís
Leal Lino, (07353365) Alberto da Silva Gil, (05145665) Fernando Santos Rodrigues e (08595165) José do Rosário Oleiro
Maltez.
Alferes milicianos do serviço de administração militar (02856065)
Orlando Martins Lourenço, (71056965) Edgar José Lopes das
Neves e (61052965) Dagoberto Martins da Silva.
Alferes miliciano do serviço de material (02231065) Pedro Alberto
Abreu Vieira de Carvalho,
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Alferes miliciano do serviço de pessoal (00176265) Luís Filipe de
Mendonça Cristina de Barros.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Faro
Tenentes milicianos de infantaria (05226165)Femando Brito da Silva
Martins, (05322065) Leonel Sousa Ventura, (05756865) Luís
Filipe Mendonça Travassos Santos, (04753665) António José
Jacinto, (09535865) José Amândio Afonso Pereira, (02788565)
José Hermenegildo de Mendonça Soares, (02998865) João José
Leitão Ribeiro Arenga, (09587563) Carlos Alberto Conduto da
Cunha Mora, (07227465) Arnaldo José Femando Relvas,
(04266565) João Marreiros Rosado Nunes, (07898065) Artur
Bento Formosinho De1 Rio Neira, (03402665) Felíciano António
Nunes Grilo, (71248265) José Manuel Nobre Furtado, (09976765)
Jaime Cipriano da Costa Rocha Quaresma e (01300665) Mário
do Rosário Taipas Santarém.
Alferes milicianos de infantaria (03957365) José da Conceição dos
Matinhos, (04658765)Francisco José de Brito Coelho, (60101165)
José Prudência Mendes, (00614965) Diniz de Sousa Pires,
(04610765) Eduardo Manuel Lopes Neto, (07777565) Bernardino
Coelho Paquete e (05929765) Francisco Rocha Sieuve Afonso.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Funchal
Tenentes milicianos de infantaria (60443866) José Augusto Calheiro
Coutinho, (02623966) Agostinho Xavier de Andrade, (04283066)
João Abel Gonçalves de Azevedo, (08030666) Eugénio Ramos
Alçada Morais, (07915466) José Manuel de Sousa Meneses,
(07255866) Alberto do Carmo Branco de Alrneida, (05958266)
Rafael Carvalho de Sousa Jardim, (02290666) Jorge Manuel
Teixeira, (01373766) Rui Gonçalves de Aguiar Antunes e
(00246466) José Manuel Pereira Teles.
Alferes milicianos de infantaria (04809866) João Londral Ivens Ferraz de Freitas Leite Martins, (07701966) Carlos Calaça Alves,
(09113966) José Luis de Sousa, (03216566) José Joaquim Trindade Varela e (00719366) José Carlos Gonçalves Gomes Henriques.
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Alferes milicianos de artilharia (00390166) João Duarte Gouveia de
Freitas, (03017866) Nicodemo José Fernandes e (07527966) Ivo
Gonçalves Galvão Abreu.
Tenentes milicianos de cavalaria (09973266) Mário Caetano Silvestre
da Encarnação, (07985966) José Gualberto Rodrigues de Gouveia e Franciscoo Caldeira Sousa Brazão.
Tenente miliciano de engenharia (07139266) Luis Jorge Afonso.
Alferes miliciano do serviço de saúde (03005766) António João
Prado de Almeida Cardoso.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar (04020166)
José Pereira Júnior e Jorge António Nunes Gomes.
Alferes miliciano do serviço de administração militar (03191466)
António Castilho da Silva Nunes.
Tenente rniliciano do serviço de pessoal (01832366) João Albino
Rodrigues Pimenta.
(Por portnrin de 1 de Janeiro de 1983.)

Distrito de Recrutamento e Mobiluaçáo de Lamego
Capitão miliciano de infantaria (44030662) Manuel Duarte Ribeiro.
Tenentes milicianos de infantaria (09577563) Américo Joaquim Marcelino, (08658465) Luciano Rodrigues Amaro, (08931865) Alfredo Manuel de Morais Pinto, (08370965) Eduardo Manuel Gonçalves, (01671865) Manuel dos Santos Gomes, (01470065) Pedro
Luís Morais Borges, (07141765) Manuel da Silva Marques,
(01984165) José Bartolomeu Alves Velho, (06941065) Fernando
Moura de Assoreira Mogo, (05648665) Armando dos Anjos
Ruivo, (00330565) Carlos Alberto da Silva Gomes, (09221765)
Diogo Maria de Oliveira Sobra1 e (05100865) Eduardo Cardoso
de Barros.
Alferes milicianos de infantaria (62900863) Olímpio António Alegre
Pinto, (60757065) Jorge Manuel Zara Saraiva, (00281665) Alexandre Mário Saraiva Aguiar, (06998065) António Luis Pinto
Monteiro, (09918965) José Aníbal Faro Pereira Pinto, (07238965)
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Manuel António Ferreira, (04312665) António Augusto da Cruz
Medeiros, (05908265) Fernando Augusto Madureira e (00045765)
António Fernandes Pinto Morais
Tenente miliciano de artilharia (05532965) Aníbal do Nascimento
Rodrigues Jerónimo.
Tenente miliciano de cavalaria (05042065) Heitor Joaquim Alves
Caiejo.
Alferes miliciano de artilharia (01032065) Francisco Manuel dos
Anjos Almeida.
Capitão miliciano de cavalaria (39117362) José Alberto de Andrade
Gonçalves.
Tenente miliciano de cavalaria (03959565) António Pina Guedes
Osório.
Alferes miliciano de cavalaria (08688565) António José Cardoso
Barcelos.
Capitão miliciano de engenharia (39206762) Abel de Jesus Camelo.
Alferes miliciano do serviço de transportes (02628365) Albano Joaquim dos Santos.
Tenentes milicanos do serviço de saúde (06150265) José Martins
Pires Alves, (08801465) Luís António Borges.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar (04255165)
Carlos Alípio Fernandes, (08559965) António Manuel Masso
Taborda, (03573865) Isaac dos Santos Rodrigues.
Tenente miliciano .do serviço de material (01653365) Mirio Sampaio.
Tenente miliciano do serviço de pessoal (01175965) José Dinis Morais
Castro Leão.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Leiria
Tenentes milicianos de infantaria (07352365) Alfredo Manuel Ferreira Lopes Pereira, (02365865) Gonçalo Ladeira da Cruz,
(03084765) Jacinto Ferreira Gonçalves, (05101965) Joaquim Leal
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Curado e Silva, (00037665) Ivo Manuel de Matos Dias,
(00659765) Joaquim Alexandre dos Santos Marujo, (07405865)
José Lopes Monteiro Cerejo, (02914865) João São Pedro Trindade, (07930965) José Luis Gomes Afonso, (07234865) Joaquim
António Fonseca Coelho Pereira, (01850865) Manuel Castelão
Ferreira, (06145565) António Carvalho Mendes, (04811165) Alvaro José dos Reis Pereira, (07517165) João Paiva Rodrigues
Vargo, (09986265) Rui Manuel Rodrigues Augusto, (07895265)
Arménio de Matos Ventura, (02686365) Manuel Pereira Vieira,
(09067265) Fernando Mateus Ferreira e (07917165) José Costa
Pinto.
Alferes milicianos de infantaria (71102065) José Fernando Rodrigues
Vieira e (06201165) José Maria Rodrigues Rica.
Tenentes milicianos de artilharia (37318862) Júlio Branco Xavier
e (31050465) Carlos Leopoldo Peixoto.
Alferes milicianos de artilharia (01744465) Armando Duarte Vieira,
(04868665) Alfredo de Oliveira Lopes e (02262465) José Maria
Ferraz de Oliveira.
Tenentes milicianos de cavalaria (04845465) António Carlos Barbosa Fernandes Bravo, (05435565) António Ramos Pereira,
(09274765) Idílio Manuel Ferreira do Espírito Santo, (07073165)
Gil Aguiar da Costa Santos e (02508365) José Antunes Lopes
Frias.
Alferes milicianos de cavalaria (01603865) António Luís I'ercira
Brusc3 de Oliveira, (06879565) Manuel Moniz Pereira Santos
e (00551365) Carlos Alberto Viegas Godiho.
Alferes milicianos de engenharia (08590465) Luís Fernando Regalheiro Henriques e (04547065) Rui Malhoa do Amara1 Santos.
Alferes miliciano do serviço de saúde (60728965) José de Jesus Pereira Lemos.
Capitão do serviço de administração militar (42078662) Victor Manuel de Noronha Santos Galo.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar (04575765)
José Alberto Mangas Pereira Catarino, (04644865) Mário Augusto Veyrior Valério Maduro e (05318965) Fernando Subtil
Vitorino.
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Alferes milicianos do serviço de administração militar (05973465)
Carlos Alberto da Silva Nabais Rapoula e (00901165) Albert~
Nazaré Serrano e Silva.
Alferes miliciano do serviço de material (07871065) José da Trindade Nascimento Justino.
(Por portaria de 1 de Janeiro de í989.1

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta Delgada
Tenentes milicianos de infantaria (07888166) Paulo Jorge Tavares
de Me10 Machado, (01538266) Victor Manuel Jorge Arnaral,
(00277566) José Maria do Couto Brandão, (04445766) José
Victor Meneses de Sousa, (07139066) Eduardo António Batista
Matos da Costa, (07714266) José Maria Furtado Couto,
(62565966) Manuel da Cruz Gomes, (04247266) Asdrúbal Fernando Botelho Machado, (08330666) Mário João Botelho da
Ponte, (08541466) Victor Manuel Canário de Me10 Tavares,
(00624866) Carlos Alberto de Oliveira, (08353766) Jacinto Manuel da Costa Correia, (02342566) Raimundo Manuel Ribeiro
Mesquita, (03686166) José Oliveira Soares da Silva, (04077266)
Adelino Francisco da Mota Oliveira, (09441566) João Manuel
Pereira Duarte, (00234466) Fernando José de Freitas Anselmo,
(00412867) Jaime Botelho Vasconcelos, (00526465) Liberto José
de Sousa e Silva, (07596265) Paulo Ferreira de Sousa Lima,
(09404965) José Augusto Pavão de Sousa, (08987065) Augusto
Botelho de Sousa Cymbron, (00622365) Alberto Emanuel de
Andrade Borges, (07466665) António Manuel Pimentel Furtado
e (00250766) Raul Raposo Brandão.
Alferes milicianos de infantaria (08329965) José Alberto Kolão Bernardo, (60612966) Edgar Artur Teixeira Monteiro e (03146763)
José Manuel Araújo Ortiz.
Capitão miliciano de artilharia (05823066) Victor Mariano do Couto
Pimentel.
Tenente miliciano de artilharia (08957265) Francisco Machado de
Faria e Maia.
Alferes milicianos de artilharia (07737165) Sebastião de Oliveira
Vasconcelos, (02851765) Manuel Jorge da Costa Dias, (07904865)
António Eugénio Duarte Pacheco, (08608165) Teófilo dos Santos
Me10 Furtado e (04430066) José Carlos de Andrade da Rocha.
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Tenentes milicianos de cavalaria (01578966) João Manuel Tavares
de Amaral, (09485665) António Gentil Lagarto, (05236265)
João Vasco da Luz Botelho de Paiva, (03958266) Francisco
Guilherme Soares Mota Amaral e (09166665) Luís Manue!
Pavão Caturra.
Alferes miliciano de transmissões (01459066) Aurélio Joaquim du
Silva Machado.
Alferes miliciano do serviço de saúde Jaime Pereira Forjaz de
Sampaio.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar (00871466)
Manuel Jerónimo Raposo Matias, (07867866) João Carlos de
Me10 Tavares, (07422366) Rui Guilherme Pacheco, (02094866)
Miguel Augusto Ribeiro da Costa e (09581165)António da Silva
Pracana Martins.
Alferes milicianos do serviço de administração militar (03715766)
José Manuel de Medeiros Franco, (05340866) António Augusto
Lima Damião de Memeiros e (00015866) Victor Manuel da
Terra Melo.
Alferes miliciano do serviço de material (08557866) Luís Alberto
Meireles Martins Mota.
Alferes miliciano do serviço religioso (01463966) Clemente Manuel
da Costa Cardoso.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Capitão miliciano de infantaria (09889563) António Pais Dias da
Silva.
Tenentes milicianos de infantaria (04937366) João Manuel Carreira
Pinto, (07145266) Pedro Guilherme Correia Alves Caeiro de
Abreu, (01008866) Alexandre Monteiro de Almeida, (04726166)
José António S. Pedro de Almeida, (06726466) Teófilo Manuel da Silva Almeida, (01910666) Armando Ferreira Alves,
(09166266) Lusitano António Henriques Amaral, (08200966)
Jaime de Jesus Froufe Andrade, (02755066) Else Ramalho
Azevedo, (02330466)Renato Lemos Pinto de Azevedo, (05216566)
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Aníbal Fernandes Barbeiro, (00737266) António da Silva Barbosa, (01484566) Carlos Manuel Alves da Silva Barros,
(09387666) Virgílio Neves Batista, (07241466) António da Silva
Bessa, (03941766) Carlos Alberto Cabra1 Duarte Brandão,
(07966266) Mário Augusto Fernandes Calado, (71041566) Alcides
Adail da Cruz Campos, (03152566) António Manuel da Costa
Campos, (00161966) Constantino de Matos Campos, (00652166)
Joaquim Jorge Vieira de Moura Cancela, (00605666) Carlcs
Manuel Moreira Mota Cardoso, (06918266) Norberto Augusto
Fonseca Cardoso, (01910566) Alvaro Virgílio Pereira de Carvalho, (06999866) Armando Jorge Mesquita Alves de Carvalho,
(09685966) Manuel António de Azevedo Carvalho, (00575966)
Messias dos Santos Carvalho, (08559366) Jorge Manuel Baldaia e Casimiro, (02140866) Francisco de Paula Souto e Castro,
(05572966) José Henrique Leite Ferreira de Castro, (01216766)
José Custódio de Oliveira Coelho, (03852466) Manuel Pedro
de Sousa Vieira Coelho, (03842166) António Acúrcio Mateus
Correia, (01058866) Joaquim Mário da Costa Correia, (05709566)
Serafim dos Santos Correia, (05319566) António Alberto Marques
Simões Costa, (06574666) José Manuel Ribeiro Coutinho,
(07954666) Jacinto José de Castro Couto, (08234366) José da
Fonte Currais, (06085066) Manuel Sobral da Cunha, (04119166)
José Bernardo de Pinho Dias, (05988666) José Carlos Paterno
Dias, (09413166) Liudoro Moreira de Sousa Dias, (06739466)
Jorge Manuel Soares Domingues, (03925866) António José Rocha Duarte, (01295166) Armando Ulisses Machado Sales Esteves,
(00233666) António Augusto da Fonseca Felgueiras, (01754866)
João Carlos Sobral Ansiães Felício, (05472766) Horácio Moreira Fernandes, (03406066) António Cunha Santos Ferreira,
(02933166) António Gabriel da Mota Ferreira, (06195566) José
Martins Ferreira, (04048066) Luís Inácio Woodhouse Ferreira,
(00176866) Miguel António Moreira Fonseca, (06280666) Belmiro Nogueira Martins Gomes, (07369866) Domingos Filipe
de Sousa Morato Gomes, (03262066) Ernesto Carolino Gomes,
(08171266) Isolino da Silva Gomes, (07264266) Manuel Henrique Mourão Gomes, (02085966) Rui António Carneiro Gomes,
(06957266) Geraldino Moreira da Hora, (07988666) Joaquim
Luís Kaiseler José, (06634066) Manuel Carlos Alves dos Santos
Lemos, (01259766) José Luís Fontes da Costa Lima, (01127766)
Francisco José Barbosa de Sousa Lopes, (04628166) José Manuel Magalhães Cardia Lopes, (09854866) José da Silva Lopes,
(02362266) Valentim Tiago Lanhas Alves Lopes, (05567966)
Jorge Fernando da Silva Loureiro, (01809766) Fernando Joaquim Ribeiro Machado, (03566966) José Alfredo Novais Ma-
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chado, (05089666) Miguel Tito Sanches de Magalhães, (05155066)
Carlos Amadeu de Me10 Maia, (00689266) Domingos Ferreira
Martins, (03490366) Custódio José Matos, (09382766) Fernando
Ribeiro de Matos, (04340566) Alberto Abílio Ermida Meireles,
(00266166) José Maria Silva Mendes, (09441166) Mário Augusto do Couto Rodrigues Miguel, (72009556) Einílio EdUarcio
Ferreira Monteiro, (03467266) Manuel Fernando Moreira de Sá
Monteiro, (02215866) Alberto Maia de Morais, (00261166) Joáo
Fernando Martins Moreira, (01262866) José Nuno Leite da
Mota, (07865166) Domingos Azevedo Maciel Neiva, (01883666)
Fernando Adriano Lopes Ferreira Neto, (05660866) Mário Filipe Vieira Neves, (00139266) Manuel Pereira Norte, (02005466)
Inácio Manuel Fangueiro Nunes, (03902366) José Joaquim Pereira de Oliveira, (06362466) Manuel Alcides Alves de Oliveira,
(03342966) Manuel da Silva Oliveira, (02236366) Fernando Manuel Batista Pacheco, (03557266) Florentino Azevedo Pereira,
(73010166) José Manuel Cardoso Pereira, (00982266) Justiniano
Ferreira da Costa Pereira, (05922766) Manuel da Agonia Rodrigues Pereira, (07875466) Rui Joaquim Azevedo Pereira,
(09351566) Martin Urrich de Sampaio Pimentel, (03621866)
António José de Oliveira Pinto, (02589566) Manuel Neves Pinto,
(05634966) Jorge Manuel Pires, (07003866) Américo Augusto
Marques de Quadros, (05779666) Balvantarai Ranchande,
(04236466) Alvaro Augusto Vilar Teixeira Rego, (07017166)
Artur Manuel de Almeida Mendes Rego, (05354966) José Mateus Pereira dos Reis, (08922666) José Prata Jorge dos Reis,
(08068566) José Manuel Antunes Ramos, (06895266) Carlos
Adriano da Rocha Pinto de Resende, (00958066) Augusto José
Oliveira Brilhante Ribeiro, (06516066) António Manuel Matos
da Silva Rocha, (08328066) José Carlos Cabra1 da Rocha,
(08715266) Joaquim António Rodrigues, (01059666) José Manuel
Ferreira Rodrigues, (09501966) José Meireles da Costa Rodrigues,
(00991966) Manuel Gomes Sanches, (00519466) Eduardo Branca
Monteiro dos Santos, (07587166) José Loureiro dos Santos,
(01414466) Júlio Dinis Fontes Oliveira Santos, (07495166) Manuel José Coelho Leão e Seabra, (01139466) Filipe Jorge da
Mota Sequeira, (72001966) Alvaro Eduardo Ferreira e Silva,
(02369666) António Manuel Seabra da Silva, (05497066) Joáo
Benjamim Cardoso Pereira da Silva, (04741466) José Fernando
de Sá Pinheiro da Silva, (03148866) Luís Manuel Pinheiro Lencart e Silva, (03179166) Vasco Rui Alrneida Duarte Silva,
(07458166) Alberto da Conceição Soares, (04377366) Miguel
Augusto Cerqueira Gomes Sottomayor, (04731666) José António
da Silva e Sousa, (02013166) Belmiro Queiroz Tavares,
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(09754266) Acácio dos Santos Topete e (03676966) Arnaldo
José Guedes Vaz.
Alferes milicianos de infantaria (01271266) Mário Henrique Leal
Alão, (03694166) José Manuel P. Leite de Albuquerque,
(00291166) Joaquim Manuel Sousa Dias Amorim, (03192366)
António Silvestre da Silva Barbosa, (09998566) João António
Henriques Castro Barroso, (03866966) Gonçalo José V. Pcixoto
e Vilas Boas, (09879366) José Maria Tavares Branco, (03497066)
Júlio José de Assis Saraiva Caldeira, (09479366) José Manuel
Vale de Carvalho, (09241066) Luís Teixeira de Castro,
(05138066) António Manuel Rocha e Costa, (71238366) Edmundo
Gaspar Domingos, (07211266) Lázaro Martins de Faria,
(08330466) Eurico da Cunha Fernandes, (05132666) José Adelino Araújo Fernandes, (02581866) João Luís Pinho Ferreira,
(06460266) Rui Carlos Aires Ferreira, (07572366) João Fonseca,
(01583466) Luís Octávio da Fonseca Fragata, (05101966) José
António Ramos Fonseca de Freitas, (05580666) Manuel José
de Sousa Morato Gomes, (07203266) Agostinho António Gonçalves, (04916866) José Filipe da Costa Gonçalves, (00814066)
Manuel Ramos de Araújo Jorge, (60299966) Fernando Manuel
Ferreira Silva V. Der Kellen, (09721066) José Manuel Carvalho
de Barros Laranja, (08804766) Joaquim Cardoso Leal, (60652066)
António Luís de Almeida Machado, (09396466) José Augusto
Monteiro Machado, (02953566) José Costa Pinto de Meneses,
(05479366) Francisco Negrão Pinto de Mesquita, (09441466)
Carlos Manuel Moás, (02006666) Domingos Ferreira Moreira,
(01819766) Bernardino Neto de Moura, (08019266) Rui O!iveira
Gomes Neto, (09335766) Fernando José Perro Neves, (01717566)
José da Silva Neves, (08257866) Manuel Pinto Campos Neves,
(05107266) Luís Gomes de Oliveira Nunes, (60902366) João
Manuel Lopes Pacheco, (06562366) Manuel António Almeida
Paiva, (06168266) Rui Damião Martins Pinto Monteiro,
(04688266) José Gabriel de Oliveira Mendonça Prada, (01478866)
João José Félix Marmoto Praia, (04644166) José Alberto Duarte
Prata, (02183266) Fernando Henrique Pinto Ribeiro, (07871766)
Vasco Manuel de Andrade e Sousa Santos, (04646466) José
Augusto Redondo Saraiva, (07389966) Américo Rodrigues da
Silva, (03395566) Felisberto Martins da Silva, (05394866) Franklin Augusto de Sousa Correia da Silva, (02362866) Jaiine Azostinho Canoça da Silva, (01497866) Manuel Gonçalves Monteiro
da Silva, (06079066) João Martins Soares, (09081766) Joaquim
de Sousa Soares, (05376666) Armando Carneiro Alves de Sousa,
(04619266) Fernando Rocha Moreira do Vale, (07802966) Pedro
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Manuel Guimarães Vareta, (07472266) José Carlos de Faria
Guedes Vaz e (03242266) António Monteiro Vieira.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (07631666)Fernando Jorge
Pais Ribeiro da Cunha.
Alferes milicianos de artilharia (07277066) Virgílio Graça Pereira
Saganha, (01037166) Arnérico Manuel de Sousa Santos,
(03433066)Manuel António Araújo Santos, (01880166) Deolindo
Ribeiro Abrantes da Silva, (05537566) Luís Aureliano Martins
da Silva, (03469466)António Artur Magalhães da Cunha Simões,
(02450466) Jacinto Correia Araújo Soares, (06827366) José Joaquim Barbosa Teixeira, (08248966) Gilberto Ferreira Marinho,
(08382666) Alcides Pereira Marques, (01265766) Ernesto de
Queirós Vieira Martins, (04269666) Rui Artur Ferreira Couto
Martins, (05977766) Carlos Manuel Mateus, (07018666) João
Carneiro Meireles, (09729566) Eduardo António Matos Benevides de Melo, (03523166) Fortunato José de Almeida Monteiro,
(04342166) Carlos Moreira de Moura, (07503866) Fernando
Manuel Mendes Pedro, (06389166) Manuel José Jácome Montanha Pinto, (01597666) Altino da Silva Queirós, (00268366)
Mario Angelo Morgado Ramos, (05616066) Joaquim Soares de
Resende, (00077166) Fernando Rodrigues da Rocha, (09696666)
Joaquim Luís Fonseca da Rocha, (09344266) Manuel Tavarcs
Fernandes, (03706166) António Casemiro de Carvalho Pereira,
(01765466) António Vieira Ferreira, (06161966) Evaristo Manuel Cardoso Duarte Ferreira, (06682566) José Monteiro de Freitas, (06765166) Armindo Teixeira Gonçalves, (03940366) Rui
Manuel Branco Leal, (09140366) António Joaquim Lobo Leitão,
(05489166) António José Nunes Teixeira Lopes, (03823266)
Carlos Gonçalves Loureiro, (03730866) Luís José Lousada,
(06803166) Fernando José de Sousa Machado, (09109266) Armando Luís Vieira de Magalhães, (01121866) Augusto Joaquim
Vinagre de Almeida, (09150666) Joaquim Martins de Almeida,
(09770766) Mário Mascarenhas de Almeida, (03828166) Rogério
Pereira Batista, (08302366) Mario Alberto Cunha Brandão,
(06640966) Raul Fernando Souzela da Costa Brito, (09229566)
Carlos Jos6 de Moura Canelas, (05670466) Alvaro da Silva
Carvalha, (00631466) António Augusto da Fonseca Cavacas,
(03698366) José Hari Moreira Coelho, (00526466) António
Styliano Carreira da Costa, (05196766) Francisco Barbosa da
Costa e (04164566) Jaime Eduardo Leão da Costa.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarem
Capitães milicianos de infantaria (07686365) Joaquim José Galantinho Rodrigues e (02858465) Ramiro Filipe Raposo Pedreiro
Martins.
Tenentes milicianos de infantaria (03005165) Eduardo Vieira Pereira,
(05867865) José Maria dos Anjos Costa, (06246665) Luís Alberto
Rodrigues Pereira, (00465965) Jorge Lopes Maia Rigo, (09066665)
Francisco José Vasques Ferreira, (02772765) Saúl Moreira Caseiro Clemente e (06178065) Jorge Manuel Alves Tapadas.
Alferes milicianos de infantaria (03656765) João Manuel Teixeira
Fragoso, (03021865) Henrique José Rodrigues de Sousa,
(06193365) José António Beato Gonçalves e (33298962) Francisco Batista de Brito Apolónia.
Tenente miliciano de artilharia (09112165) Augusto Fernandes Penteado.
Alferes milicianos de artilharia (08637465) António Duarte Macena,
(00257165) António José Cavaleiro Teles, (07663165) Carlos
Manuel Viegas Damásio, (05633165) José Nunes Ruivo,
(08454465) António Chavier da Costa Veiga e (08605165) Daniel Filipe da Piedade Henriques.
Tenentes milicianos de cavalaria (07177765) José Maria Dias Vicente e (09375365) Fernando Frias da Costa.
Tenente miliciano de transmissões (07600965) Alberto António ROdrigues Simões.
Alferes milicianos do serviço de saúde (04907965) Manuel Henrique
dos Santos Nunes de Carvalho, (08982165) José da Costa Lemos.
(02643165) Mário Alberto Prudência Ferreira Lopes e (04113565)
José Manuel Bento Sampaio.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar (09741465)
Jaime Manuel Belém Santana Guapo e (04395065) António
Luis Noras Silvério.
Alferes milicianos do serviço de administração militar (06574265)
António José da Conceição Pedro, (03968465) José Manuel Pe-
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reira Branco de Mascarenhas, (04024765) José Lopes Leal Henriques e (02293665) Fernando Guilherme Abreu dos Santos
Martinho.
Tenente miliciano do serviço de pessoal (06788865) José Mendes
Soares.
Alferes milicianos do serviço de pessoal (06184965) António Alves
Soares e (06786765) Jaime Manuel Barroso Saraiva.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal

Capitães milicianos de infantaria (01934663) Victor Nélson Batista
Femandes, (03456363) João Luís de Carvalho Batista Ferreira,
(02185263) Manuel Anselmo Rodrigues Pinho, (41421062) Domingos Ferreira Beirão Me10 e (41320662) Alfredo Lopes Reino.
Tenentes milicianos de infantaria (06190565) Luís Filipe Soares Ferreira, (09468465) António Martins da Cruz, (00052465) Carlos
Alberto da Conceição Guerra, (07520565) Edmundo Manuel
de Freitas, (08422865) José Luís Moreira Gonçalves, (08309565)
Júlio de Almeida Durão, (00534265) José Luís Fernandes Vaz,
(02145165) Luís Manuel de Santana Carlos Wengorovius,
(06523265) Dálio Cipriano Cabrita Calado, (01830465) Filipe
Augusto Trepado Duarte Capote, (03679765) Hélder Joaquim
Capeto Saramago, (01644865) José Eduardo do Nascimento
Vaz, (08282565) António Manuel Pinto Machado, (04955365)
João Bernardo Pereira, (06585665) João de Oliveira, (01431765)
José Joaquim Martins Rebelo, (01443865) António José Martins
Magaço, (00253765) Joaquim João dos Santos Jorge, (09311065)
Manuel Bemardino Cotrim Carvalho de Miranda, (09225165)
António Manuel Ataíde Silveira, (38686165) António Tiago Valente Ricardo, (35316665) Carlos Alberto Coelho Mendes da
Silva, (06072965)José Alberto Marques Magro Diogo, (08426765)
José Valeriano Félix Carochas, (61285765) Júlio da Costa Cardoso, (06358765) Manuel Armando de Matos Silva, (05963465)
António Jorge Ramos Soares, (08580065) José Joaquim Pereira,
(08407165) Manuel do Carmo Pascoal, (06108665) Manuel Fernando Baetado Vale Domingos, (01826065) João António Correia dos Santos, (09155365)Manuel Antunes da Silva, (09039665)
José Adelino Marques Cardoso Veiga, (02334365) António Peres
Martins Calçada, (06604566)Rogério Pereira Mendes, (06540965)

2.' Série

ORDEM DO EXgRCITO N." 9

629

Fernando de Almeida Martins, (07898565) Rafael Gonçalo
Pimentel Gomes Filipe, (01232465) Francisco Honório das Neves
Soares, (03826465) Fernando Laja, (08018165) Artur do Rosário Mora Craveiro Lopes, (03142665) Carlos Manuel Ferreira
Correia de Almeida, (00090665) José Gonçalves Lourenço,
(08371065) José Maria Canelas de Sousa, (00171465) José Elisário Amaro Ruaz, (09314365) José António de Figueiredo
Osório, (05816365) António Amado da Silva, (07618465) Amídio Vieira Soares, (06053965) António Carlos Vieira Dias,
(05839065) Carlos Alberto Canelas Caeiro, (01820265) Luís
Vivas Azevedo, (09279465) José André Canhoto Antunes,
(05575665) António Henrique da Silva Ferreira, (00488565) José
Anastácio Alberto, (04051765) José António Lopes Dias Manarte, (08269265) Carlos Manuel Ribeiro da Silva, (08379165)
Carlos Serafim Bento de Me10 das Neves, (08735865) Fernando
Mário Pereira Rodrigues Pais, (05505165) João Pereira Campelo,
(05145265) Jorge Luís de Almeida Serra, (05115565) José Bernardino Fernandes Vieira, (02323965) José Carlos Santos Fonseca Nascimento, (3145865) José de Oliveira Sousa Dias,
(07752865) Paulo Amado Carreira, (07555065) Rui Félix dos
Santos Pignatelli, (01432065) António Valente Rama, (09670065)
Manuel Marques Nunes Guerreiro, (02630865) Valdemar dos
Santos Cristóvão, (03719565) Manuel Joaquim Ferreira Martins,
(60643366) Júlio Henriques Rodrigues, (02511566) José António
de Carvalho Pinto, (08972566) José Francisco Ventura Afonso,
(00537866) José Manuel Fonseca Sousa e Silva, (00275766) Mário Gertrudes da Silva, (06407466) Emídio Elisário Ferreira de
Oliveira e Silva, (09199166) Leonardo Manuel das Neves Rocha,
(03346266) António Pedro de Oliveira Marques, (01265566) João
António Pacheco da Luz Patacos, (01601166) Luís Carlos Tolda
de Abreu, (03733466) Manuel Cirílio Livreiro Rocha, (01745266)
Carlos Leonel Rodrigues Cardoso, (03461566) Carlos Fonseca
Martins, (07627266) António Nunes de Carvalho Santana Carlos
e (60164766) Arsénio Larangeiro da Cunha Góis.
Alferes milicianos de infantaria (60286166) Carlos Manuel dos Santos
Pereira, (07194966) Albertino João dos Santos Valente,
(07168566) Alberto Fernandes Machado, (71048066) António
Manuel Guterres da Silva, (04596266) António Roque Crisanto,
(05952566) Belmiro Figueiredo Carvalheda, (06695866) Edgar
da Cruz Almeida, (71013966) Fernando António de Lemos
Ayalía e Costa, (00811066) João Luciano de Saldanha Sousa e
Menezes, (71070366) João Luís Macarrão de Albuquerque,
(05465066) Joaquim António Marques da Silva Dionísio,
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(03626166) José Bernardo Sequeira Maia Caldeira, (03690966)
Júlio Augusto dos Santos Pereira, (06034266) Manuel Henrique
Duarte Pataca, (00151766) Manuel Rui dos Santos Caseirão,
(03917366) Paulo Santos Vicente, (71094466) Pedro Humberto
de Almeida Costa, (09206066) Raul Alexandre Albino,
(05221866) Rui Manuel dos Santos Peixoto, (09998966) Teodoro
Bartolomeu Neto Gomes, (70101466) Victor Manuel Cristóvão
Baião, (04156366) Antão de Jesus Lopes Vinagre, (00188266)
Armando Coelho de Paiva, (09764366) Victor José Monteiro
Gouveia, (60944866) Armindo Manuel Santos Serra, (60577066)
Victor Manuel de Matos Ribeiro de Almeida, (01241166) José
Manuel da Silveira Lopes, (71094866) Pierre Énio Vilbro,
(05220366) António Maria Gonçalves da Assunção, (03382866)
José Carlos de Carvalho Simões, (04119066) Mário Miguel
dos Santos Sanches, (02611166) Jorge Manuel Martins de Carvalho, (60859966) Armando Rebelo, (61724666) José Manuel
Moura Lopes da Silva, (02804865) António Joaquim Garcia
Monteiro Figueiredo, (01624065) Henrique José da Silva da
Costa Correia, (07396565) Manuel Marcelino Peralta da Pena
Costa, (02603565) José António da Costa Belo, (06667965) José
dos Santos Ferreira Ladeira, (07379565) António Manuel Marques Lopes, (02053565) António Manuel Rosa Cagica Rapaz,
(63481 165) Armando de Oliveira, (00218865) Carlos Alberto
Rodrigues dos Santos, (04169565) Carlos Gil do Nascimento,
(62463165) Cornélio Calei, (00661965) Fernando Pereira dos
Anjos, (06503165) Ildo António Soares Santos, (01019065) José
Manuel Guimarães de Vasconcelos Forra (00774165) Mário Ribeiro Cardoso, (00931965) Paulo Cruz Roseta, (04538265) Victor Manuel Taronca Gil, (09903165) Carlos Alberto Pereira
Domingos, (71057865) Estêvão Germano Santana Silveira,
(06085165) Fernando Augusto Oliveira Vinha, (05309465) Fernando Nélson Godinho Soares, (04595764) Ricardo Soares Germano, (06787265) José António Quaresma Mateus, (01663065)
Alvaro Manuel Pereira Anastácio, (07249665) Bernardino da
Silva Henriques, (09152165) André das Dores Domingues Pereira, (00122765) Orlando Rolim Dinis Henriques, (05198465)
António Rodrigo Batista Caeiro, (08627965) José Moreno Carmona, (03518965) Rui Manuel Duarte Batista, (05206865) David
Vieira Mateus, (09036865)Francisco Tomaz da Silva, (03805265)
Renato dos Anjos Aguiar Santos Fontinha, (03677965) Fernando
Jorge Quintas de Carvalho, (05048765) Daniel Avelino Pires,
(00299265) Custódio de Almeida Simões, (03942965) Paulo
Jorge Belém Sena e (01845165) Luís Filipe da Conceição Pereira.
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Capitães milicianos de artilharia (06190063) José Luís Morais,
(41400562) António dos Santos Bicho e (41328462) Armando
Neto Romano.
Tenentes milicianos de artilharia (05122466) Carlos Alberto de Castro Morais, (06273566) Manuel Joaquim de Souto Andrade,
(07038466) Agnelo Fernandes dos Santos, (00715066) Alfredo
Durão Ventura Alves, (07760766) Fernando Pereira Alves e
(01806366) Carlos Faustino Gonçalves.
Alferes milicianos de artilharia (07912666) José Luís Daniel Machado, (06783666) Aníbal Guerreiro de Sousa, (08199366) João
Manuel de Carvalho Rebelo, (03287966) Victor José Preto Paulo,
(07482066) João Duarte Ramos Camolas, (08725066) Virgíiio
Manuel da Luz Gança, (07568366) Luís Frederico Chagas Junqueira dos Reis, (00285766) Nilton da Cunha Barrio Vieira,
(02856966) António Baltazar Valente Ramos Dias, (08966466)
Augusto Henrique Atalaia de Oliveira, (03411266) Jorge Neves
de Morais Zamith, (02467466) Fernando Manuel Menezes Teixeira e (08260066) Fernando Jorge Monteiro Gregório.
Capitão miliciano de cavalaria (41408562) Carlos Alberto Samblano
Cerqueira Afonso.
Tenentes milicianos de cavalaria (08214465) António Dias Gama,
(01140365) Armando Amara1 Tavares, (04103965) José Manuel
Castelo Nunes Madeira, (05381465) Carlos Tiago Matos da
Cunha, (41650965) Eduardo Artur Oliveira de Paços Parente,
(04084665) Vítor Manuel Marques Meira, (08298465) Martiniano
José Poças Laginha, (07534865) Fernando José Gonçalves Madeira, (03237065) Carlos Alberto Leite Matos, (03161765) Fernando Porra1 Pais de Vasconcelos, (03031765) Francisco Mello,
(02378765) Henrique Luís Monteiro Pinto, (07196065) Manuel
Maria Godinho Marques Valido, (08540265) António José da
Costa Pinto e Couto, (04536665) Manuel Luís Ribeiro Marinho
Antunes, (07424465) João Fernando da Cunha e Fóios Simões,
(05873366) Lino Fernandes Domingos Mineiro, (07900966) Alexandrino Fernandes Fulgêncio, (00954766) António Alfredo Portela Rosmarinho Figueiras, (06166466) Daniel Silvestre Calado
Prates, (09625066) Domingo Francisco de Almeida Pereira dos
Santos, (07154266) Isidro Batista de Oliveira Maciel, (03624866)
Mário José Fraga Batista Kibeiro, (03880866) Carlos Alberto
Soto-Mayor de Sousa Loureiro, (09952166) Agostinho dos Santos
Pereira e (05892666) Rui Manuel Garcez Palha de Silveira.
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Alferes milicianos de cavalaria (03900366) Humberto José Rosa de
Carvalho Cardoso, (71051466) Armando Madeira Alves,
(06503466) Justino António Teles Marques e (01457465) José
Alfredo Loureiro Batista.
Capitão miliciano de engenharia (09057563) José Joaquim Brito
Moura Costa.
Tenentes milicianos de engenharia (07303866)Adriel Quaresma Rosa,
(01612266) Mário Francisco Xavier de Jesus Larangeiro Soares
da Veiga, (01994766) José Alberto de Almeida Lourenço e
(02831366) Jaime Magalhães Pestana.
Alferes milicianos de engenharia (07021166) Edgar Henrique Mateus
da Silva Sério, (06573266) Rui Manuel Alegria da Silva,
(09240266) António Manuel Lemos Viana Carvalhão, (09265966)
Rui Hélder Franco Peixoto, (09038166) Rogério Manuel de
Oliveira Marques Parreira, (00227166) Alberto Maria Preguiça
Macedo e (61321866) Pedro Emílio da Silva e Costa.
Tenente miliciano de transmissões (02443966) Francisco Agostinho
de Jesus Silva.
Alferes milicianos de transmissões (05126266) José Batista Pereira
e (06838366) Luís Manuel Rita Leitão Chaveiro.
Alferes milicianos do serviço de saúde (60925666) Alvaro Gomes
Pacheco, (02903066) António Calisto Tavares Vieira, (02816966)
António José Martins Amaral, (09370066) João Pedro Sameiro
de Sousa, (05910766) Jorge Alberto Simões, (03555966) Rui
Jorge Teixeira de Freitas, (09487866) José Manuel Sabino
Serra e (60441266) António Garcia de Almeida Clington Júnior.
Capitães milicianos do serviço de administração militar (45234962)
António Lúcio Castel Branco da Silveira e (46311362) Carlos
Manuel Botelheiro Moreno.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar (00472166)
Manuel Coelho Vieira da Silva, (03025466) Manuel da Fonseca
Marques Matias, (05822466) Carlos Eugénio Rodrigues Vaz,
(00691566) Carlos Vasco Pereira Soares, (06237866) José Correia Leite e (06230766) José Manuel Ribeiro Paulo.
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Alferes milicianos do serviço de administração militar (06764866)
Carlos Fernando de Sousa de Carvalho, (04179866) José Manuel
Barros Pereira da Costa, (01288466) Joáo Salvador dos Santos
Matias e (03437066) Fernando Manuel Fonseca Cabrita.
Tenentes milicianos do serviço de material (01624965) Merici Henrique Menino Ramalho Gama Rodrigues, (03348665) Edgar
Augusto da Costa Valentim, (02497066)Valentim Lopes Raposo,
(01964366) António Rodrigues Couceiro e (09085366) Rui Silvestre Marques Serrador.
Alferes milicianos do serviço de material (00159366) Alvaro Quirino
Gamboa, (06486566) Fernando José Azevedo Machado,
(08385866) António Pedro da Silva Matos, (60487566) Carlos
Manuel Monteiro Silva, (05896766) José Manuel Gonçalves Pedro, (05182966) José Manuel Patrício Borges, (07528066) José
Joaquim Faria Pereira, (05019966) Fernando Lopes Barroso,
(03577766) Edgar Jorge Pinto Nunes Faria, (60187166) José
Augusto Braz de Alrneida, (03214265) Carlos Manuel da Cruz
Neves Diniz, (04673065) José Queiroz Pinto Fernandes,
(05754265) Norberto Cabra1 Marques, (04837865) Joáo Manuel
Diniz Gomes Saraiva, (09926565) Abílio Marcelo Gonçalves
Baptista, (08665765) Carlos Manuel Pinho da Costa, (04022365)
Joáo Maria Carvalho Rodrigues, (07563165) Joaquim José dos
Santos Crispim, (07086765) Jorge Eduardo Leitão Sucena de
Sousa, (01893065) Jorge Manuel Coutinho Lopes, (09712265)
José Alberto Neto da Silva Ruão, (05769365) Manuel José
Martinho Barata Marques, (60692565) Mário Neves Guimarães,
(05395365) Rui Manuel Pinheiro da Silva e Santos e (09418165)
Rui Mendes André.
Tenentes milicianos do serviço postal militar (01867766) António
Alves Fernandes, (09149166) César de Barros dos Santos,
(61308166) Eduardo Lopes Pinto, (09722266) José Azadinho
Loureiro e (01366866) Norman Luís José Mascarenhas.
Alferes milicianos do serviço postal militar (08954466) Alvaro de
Jesus Ribeiro da Silva, (07519466) Fernando Manuel Tavares
Carlos, (04379166) José Augusto Tavares da Silva, (02607666)
José Manuel Rodrigues Bragança Parreira e (05571666) Joáo
António da Silva de Oliveira Reboredo.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)
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Passagem à situação de licenciado
Distrito de Recrutamento e Mobiiização de Abrantes
Alferes miliciano do serviço de pessoal (04541875) Jorge Manuel
Quinta Marção, do Batalhão de Administração Militar.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Alferes milicianos de transmissões (09593475) Ivo Alberto Dias Cruz,
(03963975) António Manuel Almeida Nunes Vida1 e
(13826376) Sérgio Manuel Ferreira Cruz, da Escola Prática
de Transmissões.
Alferes milicianos do serviço de pessoal (03340475) José
Neves Pereira Martins, (02851776) Ismael Correia
(04627876) Ângelo Ferreira Valente, (01003076) Victor
Santos Almeida Marcos e (00691476) Rogério Costa
do Batalhão de Administração Militar.

Alberto
Castro,
Manuel
Bastos,

Tenente miliciano «graduado» do serviço religioso (18889575) Silvino
Teixeira Filipe, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobiuzação de Castelo Branco
Alferes miliciano do serviço de pessoal (00551376) António João
Rocha Pereira, do Batalhão de Administração Militar.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobiiização de Coimbra
Alferes miliciano de artilharia (10677571) Adriano Santos Martins,
do Regimento de Artilharia de Leiria.
Alferes miliciano do serviço de saúde (15114871) António Carlos
Brandão Maurício Guincho, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1986.)
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Alferes miliciano de transmissões (00833475) João Carlos Rodrigues
Silva Rosendo, da Escola Prática de Transmissões.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de material (02839766) António José
Serpa Oliva, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1981.)

Distrito de Recrutamento e Mobiiização de Braga
Tenente niiliciano de transmissões (15384876) Elísio Manuel Dias
Ribeiro, da Escola Prática de Transmissões.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Beja
Alferes miliciano do serviço de pessoal (02775276) José Bernardo
Alrneida Baruga, da Batalhão de Administração Militar.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobiiaçáo de Santarém
Alferes rniliciano de artilharia (14001776) Pedro Maria Batista Lino
Caetano, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (08525882) José Fafistino
Latas, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de V i a Real
Alferes milicianos de infantaria (04726283) Jorge Orlando Soares
S. Queirós e (15891383) Manuel António Bessa Dias Carvalho,
do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)
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situação de reserva territorial

Por terem sido julgados incapazes de todo o serviço militar pela
Junta Hospitalar de Inspecção, aptos para o trabalho e para
angariar meios de subsistência, passam h situação de reserva
territorial nos termos do artigo n.O 368.O, do EMFAR aprovado
pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, os oficiais milicianos a seguir mencionados, devendo ser considerados nesta
situação nas datas das portarias que se lhes indicam:

Escola Priítica de Infantaria
Soldados cadetes de infantaria (19962484) José Augusto Furtado
Montez e (08031585) Francisco António Lopes Moreira de
Portugal Raposo.
(Por portaria de 18 de Março de 1991.)

Escola Prática de Cavalaria
Soldado cadete de cavalaria (13550185) Eleutério António Conceição
Monteiro.
(Por portaria de 18 de Março de 1991.)

Escola Priítica do Serviço de Material
Soldado cadete do serviço de material (03815285) Vasco Maria
Cunha Maldonado Passanha.
(Por portaria de 8 de Março de 1991.)

Escola Priítica de Administração Militar
Soldados cadetes do serviço de administração militar (00191487)
António Sérgio Brito Pires Eusébio e (14556187) António João
André Costa.
(Por portaria de 18 de Março de 1991.)
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Baixas de serviço
Direcção do Serviço de Pessoal
Alferes miliciano de infantaria Mário Carlos Castro Ferreira, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Fevereiro de 1991.
Alferes milicianos de artilharia Pedro Correia Pessoa, José Manuel
Mota Marques e Samuel Braga Varandas, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 6, 19 e 27 de
Fevereiro de 1991.
Alferes miliciano de engenharia António Andrade, devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Fevereiro de 1991.
Alferes miliciano do serviço de saúde José Artur Silva Carvalho, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Fevereiro de
1991.

Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Tenente miliciano de infantaria Alfredo Fernandes de Oliveira, devendo ser considerado nesta situação desde 16 de Fevereiro de
1991.
Alferes milicianos de infantaria Américo Antunes Martins e Manuel
Danilo Fernandes da Costa, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 1 e 17 de Fevereiro de 1991.
Tenentes milicianos de artilharia Francisco Augusto de
Afonso, António José Carvalho Pereira, José Lopes
Fragoso e Fernando da Conceição Lourenço, devendo
siderados nesta situação desde, respectivamente, 7, 21,
de Fevereiro de 1991.

Oliveira
Centeno
ser con27 e 28

Alferes milicianos de artilharia Mário Brás Geraldo Dias. Porfírio
de Matos Vasques Machado, Nuno Neves Ferreira Freire, Júlio
Manuel Ferreira Lopes, Fernando Francisco de Assis S. C. Branco,
Fernando Manuel Vendreíí B. Henrique, Joaquim Cunha Baptista, António José Vassalo dos Santos, Alvaro Maia da Silva,
Tos6 Manuel P. de Sequeira P. Salgueiro e Manuel Maria Silva
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Pereira, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 3, 6, 16, 16, 17, 17, 24, 25, 25, 26 e 28 de Fevereiro
de 1991.
Alferes miliciano de cavalaria Egas Berrance Correia de Abreu, devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Fevereiro de
1991.
Tenente miliciano de engenharia José Miguel do Couto, devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Fevereiro de 1991.
Alferes milicianos do serviço de saúde Luis Manuel Pena Monteiro
Batista, João Pinto Rodrigues e Manuel da Costa Mourão, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
3,20 e 23 de Fevereiro de 1991.
Tenente miliciano do serviço de administração militar Virgílio da
Silva Mendes, devendo ser considerado nesta situação desde
26 de Fevereiro de 1991.

Quartel-General da Região Militar do Norte
Alferes miliciano de infantaria António Victor Ferreira Brochado,
devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Dezembro
de 1990.
Alferes miliciano de artilharia Artur José de Oliveira Pinho, devendo
ser considerado nesta situação desde 26 de Dezembro de 1990.
Alferes miliciano do serviço de saúde José Ferreira Trovão, devendo
ser considerado nesta situação desde 19 de Dezembro de 1990.

Quartel-General da Região Militar do Centro
Alferes milicianos de infantaria António Jacinto Coelho Nobre, Joáo
Sobreira Ruela Cirne e António de Almeida Santos, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 1, 2
e 15 de Fevereiro de 1991.
Tenente rniiiciano de artilharia Joaquim Vieira Lousinha, devendo
ser considerado nesta situação desde 21 de Fevereiro de 1991.
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Alferes milicianos de artilharia Luís Alberto Miranda Casimiro, hIário Martins Duarte Ferreira, Carlos Manuel Calado Fiadeiro,
Carlos Alberto Torres Garcia, João Pereira Semedo e António
Luís Soares Pereira Queiroz, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 1, 4, 10, 10, 16 e 20 de Fevereiro de 1991.
Capitão miliciano do serviço de saúde Anselmo Jorge Branco de
Almeida Carvalhas, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Fevereiro de 1991.
Alferes miliciano do serviço de administração militar Manuel Martins
Lourenço, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Fevereiro de 1991.
Quartel-General da Região Militar do Sul
Alferes milicianos de artilharia António José de Veiga Teixeira e
Manuel Joaquim da Silva Rente, devendo ser considerados ncsta
situação desde, respectivamente, 4 e 23 de Fevereiro de 1991.
Quartel-General da Zona Militar dos Açores
Tenente miliciano do serviço de saúde Mário Parreira Sousa Lima,
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Fevereiro
de 1991.

-PROMOÇOES

111

E GRADUAÇÓES

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Estado-Maior do Exército
Coronel de cavalaria, supranumerário, o tenente-coronel (50691011)
Alberto Rui Guedes Teixeira de Sampaio, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)
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Direcção da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, supranumerário, o tenente-coronel (50691 11 1)
José Manuel Marques Pacífico dos Reis, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Direcção da Arma de Engenharia
Coronel de engenharia, adido, o tenente-coronel (50775711) Henrique Marçal de Araújo Leite, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Direcção do Serviço de Finanças
Tenente-coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
o major (31058260) Francisco Xavier dos Santos Silva, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Chefia do Seiviço Cactográfico do Exercito
Coronel de artilharia, supranumerário, o tenente-coronel (50449011)
José Victor dos Santos Almeida, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Norte
Tenente-coronel de cavalaria, no quadro, o major (06519567) Alfredo
Correia de Mansilha Assunção, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Sul
Coronel de engenharia, adido, o tenente-coronel (50775611) João
José Roberto Domingues, contando a antiguidade para todos
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os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Escola Prática de Artilharia
Tenente-coronel de artilharia, no qaudro, o major (00946766) José
Francisco de Jesus Duarte, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Tenente-coronel de artilharia, no qaudro, o major (03860266) Jose
Martins Cabaça Ruaz, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Norte
Coronel do serviço de administração militar, supranumerário, o
tenente-coronel (51022711) Alberto Augusto Pinto Henriques,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
Tenente coronel do serviço de administração militar, no quadro,
o major (01515665) José António Brito e Osório Valdoleiros,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 19913

IV

-COLOCAÇOES,

EXONERAÇ6ES E TRANSFERÉNCIAS

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Museu Militar
Capitão do quadro técnico de secretariado (01173167) Luís Manuel
Machado Mendes, do Quartel-General da Zona Militar da
Madeira.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1990.)
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V -DECLARAÇÓES
Colocações e desempenho de funções
Continuam na efectividade de serviço
'

1) O general (51468311) Carlos Manuel de Azeredo Pinto Melo
serviço como Chefe da Casa Militar do
Presidente da República, após a sua passagem à situação de reserva
em 4 de Outubro de 1989.

i e Leme continuou a prestar
'
I

2) O tenente-coronel do serviço de material, manutenção,
(50447811) Vítor Alexandre Maria Rodrigues Figueiredo Lima continuou a prestar serviço no Serviço de Polícia Judiciária Militar,
após a sua passagem à situação de reserva em 5 de Março de 1990.
3) O tenente-coronel do serviço de material/serviço técnico de
manutenção, na situação de reserva, (51689111) Vítor Manuel Correia Santos continuou a prestar serviço na Direcção do Serviço
de Material, após a sua passagem à situação de reserva em 13 de
Fevereiro de 1990.
4) O major do serviço de material, manutenção, (51 171911) Joaquim de Jesus Ferreira Machado continuou a prestar serviço na
Direcção do Serviço de Material, após a sua passagem à situação
de reserva em 2 de Novembro de 1990.
5) O major do serviço de material, manutenção, (51116911)
Aniceto Venâncio Afonso continuou a prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas, após a sua passagem à situação
de reserva em 3 de Abril de 1991.
Passam a prestar serviço

I"

6) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51391111)
Sérgio Manuel Carvalhais Ribeiro dos Santos deixou de prestar serviço na Casa de Reclusão da Região Militar do Norte desde 1 de
I Abril e 1991, passando a prestá-lo no Quartel-General da Região
1
I. Militar do Norte, desde a mesma data.
7) O major de cavalaria, na situação de reserva, (51159211)
Carlos Alberto Pereira Gomes da Silva deixou de prestar serviço

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N." 9

643

na Direcção da Arma de Cavalaria, desde 10 de Abril de 1991,
passando a prestá-lo no Quartel-General da Zona Militar da Madeira,
desde a mesma data.

8) O capitão de cavalaria, na situação de reserva, (50211311)
Carlos Manuel Dias de Almeida passou a prestar serviço na Direcção
do Serviço de Justiça, desde 3 de Abril de 1991.
9) O capitão de transrnissões/exploração, na situação de reserva,
(50981611) Rui Bemardino Claro passou a prestar serviço na Direcção do Serviço de Pessoal, desde 15 de Abril de 1991.
10) O capitão do serviço de material/serviço técnico de manutenção, na situação de reserva, (51332211)José Curto Esteves Fidalgo
passou a prestar serviço no Instituto Militar dos Pupilos do Exército,
desde 17 de Abril de 1991.
11) Desde 3 de Abril de 1991, passou a desempenhar as funções
de chefe do Centro de Gestão Financeira da Região Militar do
Norte o coronel do serviço de administração militar (51022711) Alberto Augusto Pinto Henriques.

12) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51779511) António de Carvalho passou a prestar serviço
na Escola Prática de Engenharia, desde 18 de Março de 1991.
13) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51762111) João Nunes Ramalheiro passou a prestar serviço no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta Delgada,
desde 10 de Abril de 1991.
14) O capitão do quadro técnico de secretariado, na situação
de reserva, (31044755) Mário Luis Nunes Correia Ribeiro passou
a prestar serviço no Quartel-General da Região Militar de Lisboa,
desde 4 de Abril de 1991.
Deixam de prestar serviço

15) O brigadeiro, na situação de reserva, (51390511) Fernando
dos Santos Ribeiro da Cunha deixou de prestar serviço no Comando-Geral da Policia de Segurança Pública, desde 15 de Abril de 1991.
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16) O major de infantaria, na situação de reserva, (41121459)
Eduardo de Almeida Nogueira Coelho deixou de prestar serviço no
Agrupamento Base de Santa Margarida, desde 2 de Abril de 1991.
17) O capitão de cavalaria, na situação de reserva, (38103151)
Augusto Torres Mendes deixou de prestar serviço na Academia
Militar, desde 31 de Março de 1991.
18) O capitão de transmissões, manutenção, na situação de
reserva, (5 1342611) Luciano dos Santos Gonçalves deixou de prestar
serviço na Chefia do Serviço de Material de Instrução, desde 27 de
Março de 1991.
19) O tenente-coronel do serviço de material/serviço técnico
de manutenção, na situação de reserva, (51689111) Vítor Manuel
Correia Santos deixou de prestar serviço na Direcção do Serviço
de Material, desde 15 de Abril de 1991.
20) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (50446911) António Rodrigues Lourenço Caseiro deixou
de prestar serviço na Direcção do Serviço de Administração Militar,
desde 12 de Abril de 1991.
21) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51089711) Orlando Zola Martins deixou de prestar serviço
no Lar de Veteranos MilitareslRuna dos Serviços Sociais das Forças
Armadas, desde 1 de Abril de 1991.
22) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50438611) Avelino José Leitão deixou de prestar serviço
no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém, desde 12
de Abril de 1991.

Outras situações
23) O tenente-coronel de artilharia, na situação de reserva,
(50567911) António Eduardo de Carvalho Lopes foi nomeado por
despacho do General Ajudante-General de 4 de Abril de 1991, para
as funções de chefe interino da Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões com início em 5 de Abril de 1991.
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Cursos, esthgios e tirocínios
24) Deve ser averbado ao major de artilharia (19350980) Raul
Manuel Sequeira Rebelo e «Internationa1 Intelligence Officer Basic
Course)), que frequentou nos Estados Unidos da América, no período
de 24 de Setembro de 1990 a 5 de Dezembro de 1990, com aproveitamento.
25) Deve ser averbado ao tenente do serviço geral do ExérInscito (02657275) José da Silva Ramos a Especialidade 876trutor de Educação Física Militar.
26) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Programador de Computador, que frequentaram no Instituto
Nacional de Administração e Direcção do Serviço de Informática
do Exército, no período de 19 de Fevereiro de 1990 a 16 de Novembro de 1990, com a classificação que a cada um se indica (em
valores) assim como a Especialidade 901 -Programador:

-capitão de artilharia (12349881) António da Silva Lopes, 17,07.
-capitão de infantaria (14772581) Luís Correia Afonso, 14,68.
-tenente do serviço geral do Exército (09033377) Cândido dos
Santos Afonso Fernandes, 14.61.
-tenente do serviço geral do Exército (01433676) José Faustino
Esteves Fernandes, 13,80.
27) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Qualificação de Calor, que decorreu na Escola Militar de Electromecânica, no período de 14 de Janeiro a 15 de Março de 1991,
com a classificação que a cada um se indica (em valores):

-alferes

do serviço de material/manutenção (10903577) Delmar
Fernandes Rio, 16,OO.
-alferes do serviço de material/manutenção (00788479) João de
Sousa Martins, 16,OO.
Rectificações
28) Na Ordem do Exércifo, 2." Série, n? 3, de 1 de Fevereiro
de 1991, página 241, onde se lê ((capitão do serviço geral do Exército (50357711) Joaquim Rodrigues de Oliveira Mirandan deve
ler-se «capitão do serviço de material (50357711) Joaquim Rodrigues
de Oliveira Mirandan, e onde se lê «capitão do serviço de material
(31429411) Raul Ferreira» deve ler-se «capitão do serviço de material
(5 1429411) Raul Ferreira)).
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29) Na Ordsin do Exércifo, 2." Série, n.O 3, de 1 de Fevereiro
de 1991, página 240, onde se lê «tenente-coronel do serviço de
material (51293711) Horácio Lourenço Martinsn deve ler-se «tenente-coronel do serviço de material (51283711) Horácio Lourenço
Martins».
30) Na Ordern do Exército, 2." Série, n.O 3, de 1 de Fevereiro
de 1991, página 239, onde se lê «capitão do serviço geral do
Exército (50067311) Aurélio Martins Costa» deve ler-se «capitão
do serviço geral do Exército (50067511) Aurélio Martins Costa» e
onde se lê «capitão do serviço geral do Exército (50355511) Alfredo
Antunes Flor» deve ler-se «capitão do serviço de material (50355511)
Alfredo Antunes Flor».
31) Na Ordem do Exército, 2." Série, n.O 3, de 1 de Fevereiro
de 1991, página 237, onde se lê «tenente-coronel do serviço de
material (51470411) Alberto Garrido Baptista» deve ler-se «tenente-coronel de transmissões (51470411) Alberto Garrido Baptistan.
32) Na Ordena do Exército, 2." Série, n." 4, de 15 de Fevereiro
de 1991, página 274, onde se lê «capitão do serviço geral do Exército (51154311) António dos Santos Deodata» deve ler-se «capitão
do serviço geral do Exército (51154311) António dos Santos Deodato».
33) Rectificado para tenente-coronel o posto do major do
quadro especial de oficiais (40049661) Manuel Ferreira de Carvalho,
constante na Ordem do Exército, n.O 4, de 15 de Fevereiro de 1991,
na «passagem à situação de supranumerário permanente)), página 258, e na «colocação no Centro de Selecção de Setúbals, página 297.
34) Na Ordern do Exército, 2." Série, n.O 4, de 15 de Fevereiro
de 1991, página 279, onde se lê «coronel do serviço de administração
militar (5 1423111) Manuel Cláudio Martins Veríssimo)) deve ler-se
«coronel do serviço de administração militar (51423 111) Manuel
Claudino Martins Veríssimo».
35) Na Ordem do Exército, 2." Série, n.O 4, de 15 de Fevereiro
de 1991, página 278, onde se lê «capitão do serviço geral do Exército (45381858) José Luís da Conceição Cardoso» deve ler-se «capitão
de artilharia (45381858) José Luís da Conceição Cardoso» e onde
se lê «tenente-coronel de infantaria (51401911) José Simóes Nunes»
deve ler-se «tenente-coronel de infantaria (5140191 1) José Simão
Nunes)).
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36) Na Ordem do Exército, 2." Série, n.O 4, de 15 de Fevereiro
de 1991, página 277, onde se lê «coronel de engenharia (50061311)
José António Tavares Pinan deve ler-se «coronel de infantaria
(50061311) José António Tavares Pina* e onde se lê «capitão do
serviço geral do Exército (52247111) João da Silva Alfarrobas deve
ler-se «capitão do serviço geral do Exército (52274111) João da
Silva Alfarroba*.
37) O aspirante a oficial miliciano (13426288) Paulo Jorge Monteiro Simões, na situação de disponibilidade desde 11 de Novembro
de 1989, pertence h Arma de Infantaria e está colocado no Regimento
de Infantaria de Vila Real, e não à Arma de Transn~issõese colocado
no Regimento de Transmissões, como consta na Ordem do Exército,
2." Série, n." 6, de 15 de Março de 1990.
38) O aspirante a oficial miliciano (08742987) Nuno Manuel R.
Jaques, na situação de disponibilidade desde 10 de Novembro
de 1989, pertence à Arma de Infantaria e está colocado no Regimento
de Infantaria de Vila Real, e não à Arma de Transmissões e colocado
no Regimento de Transmissões, como consta na Ordem do Exército,
2." Série, n.O 6, de 15 de Março de 1990.
39) Na Ordem do Exército, n." 6, de 15 de Março de 1990,
página 224, na passagem à situação de disponibilidade do alferes
miliciano do serviço de saúde (10053982) José Lúcio Gomes Borges,
deve ser colocado no Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo,
e não como consta no Batalhão do Serviço de Saúde.
40) Deve ler-se major de engenharia (09883874) José Baptista
Evaristo e não major de infantaria conforme consta na Ordem do
Exército, n.O 10, de 15 de Maio de 1989, na página 639, linha 30,
na publicação da concessão da medalha de mérito militar de
2.8 classe.

VI

-OBITUARIO

Setembro, 4 -Alferes miliciano do serviço de material na disponibilidade (01960882) Luis António Ribeiro Catarro, do Batalhão do Serviço de Material.
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Outubro, 19 - Tenente miliciano (36514559) José Manuel Cavadinho Gomes, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Dezembro, 4 -Tenente miliciano (00009255) Ernesto Oscar Direito
de Morais Medeiros, do Quartel-General da Região Militar do
Norte.

Janeiro, 17 - Coronel reformado (51418811) José Joaquim Correia
Monteiro Júnior, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Fevereiro, 2 - Capitão reformado (5148091 1) Aníbal Jacinto de
Freitas, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores.
Fevereiro, 17 -Coronel reformado (5 138 1811) José António M. O.
Leite, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Março, 2 Tenente-coronel reformado (51123911) Mário dos
Santos Cardoso, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Março, 2-Capitão
reformado (50407611) Manuel Freixo, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Março, 5 -Major (50401511) Delfim das Neves, do Quartel-General
da Região Militar de Lisboa.
Março, 14 -Capitão reformado (51455411) Jaime Manuel Fiandeiro,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Março, 18-Tenente
reformado (50613311) João António Delfino
Júnior, do Quartel-General da Região Militar do Sul.

-

O Chefe do Estado-Maior do Exército

José Alberto Loureiro dos Santos. general
Está conforme:

Silvino da Cruz Curado, general

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
2.a SÉRIE
N.9 10/15 DE MAIO DE 1991

Publica-se ao Exército o seguinte:

I

-DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
Decreto do Presidente da República na0 16/91
de 19 de Abril

O Presidente da República decreta, nos termos da alínea c) do
n.O 2 do artigo 29.O da Lei n.O 29/82, de 11 de Dezembro, o
seguinte:
É nomeado, por iniciativa do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas e sob proposta aprovada pelo Conselho
Superior de Defesa Nacional, para o cargo de chefe da Missão
Militar Nacional junto da Organização do Tratado do Atlântico
Norte o general do Exército Gabriel Augusto do Espírito Santo.
Assinado em 9 de Abril de 1991.
Publique-se.
O Presidente da República, MARIO SOARES.
(D.R., I1 S6rie-A, nP 91, de 19 de Abnl de 1991.)
Decreto do Presidente da República n.O 19/91
de 19 de Abril
O Presidente da República decreta, nos termos da alínea b) do
n? 2 do artigo 29: da Lei n? 29/82, de 11 de Dezembro, o
seguinte:
É exonerado, por iniciativa do Chefe do Estado-Maior-General
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das Forças Armadas e sob proposta aprovada pelo Conselho
Superior de Defesa Nacional, do cargo de comandante-chefe
das Forças Armadas nos Açores, com efeitos a partir de 15 de
Abril de 1991, o general do Exército Rui Mamede Monteiro
Pereira, em virtude de ter sido designado para o desempenho
de outras funções.
Assinado em 9 de Abril de 1991.
Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIOSOARES.
(D.R., I1 S6rie-A, n? 91, de 19 de Abril de 1991.)

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, ouvido o Chefe do Estado-Maior do Exército, nos termos do disposto
no artigo 14.", 9 único, do Decreto-Lei n.O 42 072, de 31 de
Dezembro de 1985, e do artigo 53.0, n.O 4, alínea j), da Lei 291
/82, de 11 de Dezembro, nomear o general Armando Belo
Salavessa para o cargo de presidente dos Serviços Sociais das
Forças Armadas em substituição do general João António
Pinheiro, que transitou para a situação de reforma em 31 de
Dezembro de 1990.
Pela presente portaria é ainda exonerado o general Armando
Belo Salavessa do cargo de adjunto do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
A presente portaria produz efeitos desde 1 de Janeiro de 1991.
É revogada a portaria de 2 de Janeiro de 1991, publicada no
Diário da República, 2." Série, nP 13, de 16 de Janeiro de
1991.
5 de Fevereiro de 1991.-0 Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, Antdnio Soares Carneiro, general.
(Não carece de visto do TC.)
(D.R., I1 Série, n." 44, de 22 de Fevereiro de 1991.)
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MIINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL
E DA ADMINISTRAÇAO INTERNA
Despacho conjunto
Nos termos dos n."",
2 e 5 do artigo 63." dos Estatutos da PSP,
aprovados pelo Decreto-Lei n.O 151185, de 9 de Maio, é nomeado o general Rui Mamede Monteiro Pereira para exercer,
em comissão normal de serviço, o cargo de comandantegeral
da Policia de Segurança Pública.
Esta nomeação é feita por urgente conveniência de serviço e
produz efeitos a partir do dia 4 de Maio de 1991.
10 de Abril de 1991. -0 Ministro da Defesa Nacional, Joaquim
Fernando Nogueira. -O Ministro da Administração Interna, Manuel
Pereira.
(D.R., I1 Série, n." 95, de

24 de Abril de 1991).

Estado-Maior do Exército
Despacho n.O 53/91

Assunto: Nomeação do General Vice-Chefe do Estado-Maior do
Exército
1. Nos termos do número 3 do artigo 29." da Lei n.O 29/82, de
11 de Dezembro (Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas)
foi, em reunião de 5 de Abril de 1991 do Conselho Superior
de Defesa Nacional confirmada a nomeação do general Octávio
Gabriel Calderon de Cerqueira Rocha para o cargo de Vice-Chefe
do Estado-Maior do Exército.
2. Nestes termos, determino que o general Octávio Gabriel Calderon
de Cerqueira Rocha passe a desempenhar o cargo de Vice-Chefe
do Estado-Maior do Exército.
Lisboa, 5 de Abril de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureiro dos Sanfos, general.
Despacho nS054/91

Assunto: Nomeação do Director do Instituto de Altos Estudos Militares
Observado o disposto na alínea e) do n.O 3 do artigo 29." e na
alínea g) do n." 2 do artigo 47." da Lei de Defesa Nacional
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e das Forças Armadas (Lei n.O 29/82, de 11 de Dezembro),
nomeio o general Rafael Guerreiro Ferreira para o cargo de
Director do Instituto de Altos Estudos Militares.
O general Guerreiro Ferreira assumirá as suas funções em data
a definir oportunamente, altura em que deixará de exercer as
funções de Comandante da Região Militar do Norte.
Lisboa, 5 de Abril de 1991. -0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureirp dos Santos, general.

Despacho n." 55/91
Assunto: Nomeação do Comandante da Região Militar do Norte
1. Após ter sido observado o disposto na alínea g) do n.O 2 do artigo 47.O da Lei n.O 29/82, de 11 de Dezembro, em Sessão do
Conselho Superior de Defesa Nacional de 5 de Abril de 1991,
nomeio comandante da Região Militar do Norte o general
Adérito Augusto Figueira em substituição do general Rafael
Guerreiro Ferreira, que vai desempenhar as funções de Director
do Instituto de Altos Estudos Militares.
2. O general Adérito Figueira assumirá funções em data a d e f i
oportunamente.
Lisboa, 5 de Abril de 1991.-0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Louneiw dos Santos, general.

Despacho

n.O

57/91

Assunto: Nomeação do General Quartel-Mestre-General
1. Nomeio o general Fernando de Oliveira Pinto para o cargo de
Quartel-Mestre-General, em substituição do general Octávio Gabriel Calderon de Cerqueira Rocha que vai exercer outras
funções.
2. O general Oliveira Pinto assumirá as suas funções em 5 de Abril
de 1991.
Lisboa, 5 de Abril de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Louneirp dos Santos, general.
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Despacho n.O 64/91
Assunto: Início de funções de Director do Instituto de Altos Estudos Militares
Referencias: a) Despacho n.O 54/91 de 15 de Abril do general CEME
b) Despacho n.O 47/91 de 25 de Março do general CEME
1. De acordo com o meu Despacho em referência a), o general Rafael
Guerreiro Ferreira assume as funções de Director do Instituto
de Altos Estudos Militares no dia 2 de Maio de 1991.
2. Por tal motivo cessa, na mesma data, o exercício das funções de
Director Interino daquele Instituto o brigadeiro João Goulão
de Melo.
Lisboa, 15 de Abril de 1991.- 0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loufieir~dos Santos, general.
Despacho n.O 65/91
Assunto: Início de funções de Director Interino da Arma de Infantaria
Referência: Despacho n.O 51/91 de 25 de Março do general CEME
De acordo com o meu Despacho em referência, o brigadeiro Joaquim
Simões Duarte assume as funções de Director Interino da Arma
de Infantaria, em 30 de Abril de 1991, deixando, por tal motivo, de exercer as funções de Inspector da mesma Arma.
Lisboa, 15 de Abril de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.
Despacho na0 67/91
Assunto: Membros do Conselho Superior do Exército (CSE) para
1991
1. Nos termos do n.O 3 do artigo 24." do Decreto-Lei n." 949176, de
31 de Dezembro de 1976, com a redacção que lhe foi dada
pelo artigo 1.O do Decreto-Lei n.O 457177, de 4 de Novembro
de 1977, nomeio membro do CSE, para 1991, o general Adérito
Augusto Figueira, na vaga do general Rafael Guerreiro Ferreira,
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que passa a integrar o citado Conselho por inerência de funções.
Esta nomeação toma-se efectiva em 30 de Abril de 1991.
2. Nos termos dos mesmos dispositivos legais, confirmo como
membros do CSE, para 1991, os seguintes generais:

-General

-General

João de AImeida Bruno.
Fausto Pereira Marques.

Lisboa, 16 de Abril de 1991.- 0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureir~dos Santos, general.
Despacho nP 69/91

Assunto: Nomeação do Chefe do Gabinete do Chefe do Estado-Maior
do Exército
1. Nomeio o brigadeiro (51393011) Rui Xavier Lobato de Faria
Ravara, para o cargo de Chefe do meu Gabinete, devendo assumir funções em 26 de Abril de 1991, data em que é exonerado
do cargo de 2." Comandante da Região Militar de Lisboa.
2. Por tal motivo, cessa, na mesma data, as funções de Chefe de
Gabinente, Interino, o coronel tirocinado de infantaria Jorge
Barroso de Moura.
Lisboa, 22 de Abril de 1991.- 0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Louneir~dos Santos, general.

I1

-JUSTIÇA E DISCIPLINA

Mist6rio da Defesa Nacional
Gabinete do Ministro
Condecorações
Manda o Governo, pelo Ministro da Defesa Nacional, ao abrigo
dos artigos 25P, 31.0, 62.O e 66.O, todos do Regulamento da
Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças
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Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei na0 566171, de 20 de
Dezembro, condecorar com a medalha de prata de serviços
distintos o coronel de artilharia José Eduardo Martinho Garcia
Leandro.
11 de Março de 1991. -0 Ministro da Defesa Nacional, Joaquim Fernando Nogueira.
(D. R., I1 Série, n." 67, de 21 de Março de 1991.)

Estado-MaiorGeneral das Forças Armadas
Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 22.O, 23P, n.O 1, 31.O, 62.O, n.O 1, e 67.O,
n.O 3, do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto nP 566171, de 20 de Dezembro, condecorar com a medalha
de ouro de serviços distintos o general João António Leite Pacheco Rodrigues.
24 de Janeiro de 1991. -0 Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, António Soares Carneiro, general.
(D.R., I1 Série, n." 42, de 20 de Fevereiro de 1991.)

Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 21.O, n.O 1, 25.O, n.O 1, alínea a), 62.O, n.O 1,
e 67?, n? 3, do Regulamento da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto n.O 566171, de 20 de Deezmbro, condecorar com
a medalha de prata de serviços distintos o coronel de artilharia
Manuel do Nascimento Esteves.

-

11 de Dezembro de 1990. 0 Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, António Soares Carneiro, general.
(D.R., I1 Série, n." 1, de 2 de Janeiro de 1991.)

Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 33.O, 35.O, n.O 2, alínea a), e 67.O, nP 3, do
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Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto-Lei
n.O 566/71, de 20 de Dezembro, condecorar com a medalha
de mérito militar de 1." classe o coronel de cavalaria (51413711)
Manuel Maria de Barros de Cardoso de Menezes.
17 de Janeiro de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, António Soares Carneiro, general.
(D.R., I1 Série, n." 30, de 5 de Fevereiro de 1991.)

Estado-Maior do Exército
Por portarias de 1 de Abril de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.0 e 25.0, com referência ao n.O 3 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o brigadeiro (50989011) Henrique António do
Nascimento Garcia.
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 referência ao n.O 1 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de infantaria (51394111) Fernando
Maria Preza de Queiroz Magalhães.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.0 e 25.O, com referência ao n.O 1 do
artigo 67P, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de artilharia (51341311) João Manuel de Me10 Mariz Fernandes.
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.O e 25.O, com referência ao n.O 1 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de De-
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zembro de 1971, o coronel de transmissões (50767311) Jogo
Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes.
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.O e 36P do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de
infantaria (08013266) Vasco Augusto Pinheiro Gonçalves Capaz.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2." classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33.0 e 36: do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de
infantaria (00524160) Joaquim Alfredo Ferreira dos Santos Roberto.
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.O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de
cavalaria (09762266) Rui Borges Santos 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 36.0 do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de
transmissões, engenheiro, (05880966) Artur Adelino Chaves
Albuquerque Assunção.
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.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major médico
do serviço de saúde (02572072) Joaquim Manuel Lopes 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 con-
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siderado ao abrigo dos artigos 33.O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major do
serviço de saúde veterinhrio (00773373) Narciso Antõnio Esteves
Lapão.
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 36P do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major do
serviço de material (50559111) Francisco Diogo Pedro Simão.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.8 classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33.0 e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão de
infantaria (02400378) Antõnio José Sampaio e Silva.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.8 classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33.0 e 36.0 do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
serviço de material (50831911) Mário Batista da Silva.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.8 classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33.O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão técnico
de manutenção de transmissões (52393011) João Pedro Quintela
Leitão.
Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar,
por despacho da data que se indica e em conformidade com as
disposições do Regulamento da Medalha Militar, promulgado
pelo Decreto nP 566171, de 20 de Dezembro, os seguintes oficiais:
8 de Abril de 1991

Coronel tirocinado do serviço de material (50777411) José António
Vieira da Silva Cordeiro.
Coronel de infantaria (50994211) Henrique Mário dos Santos Rocha.

2 . Série

ORDEM DO EXERCITO N." 10

659

Tenente-coronel do serviço de administração militar (36693361) José
Pinto de Carvalho.
Major de cavalaria, na situação de reserva, (51467711) Henrique
de Ataide de Sousa Dias.
Conforme comunicação da Chancelaria das Ordens Honorificas
Portuguesas foi ali efectuado o registo dos seguintes diplomas
respeitantes Bs condecorações, abaixo designadas, atribuídas ao
general (51468311) Carlos Manuel de Azeredo Pinto Me10 e
Leme:
Grã-Cruz da Ordem do Leão, da Finlândia.
Grancle-Oficial da Ordem do Mérito da Costa do Marfim.
Estrela do Mérito Militar da Ordem da Estrela das Forças Armadas
do Equador.
Por despacho de 11 de Abril de 1991, do brigadeiro Director do
Serviço de Justiça e Disciplina, por subdelegação do general
Ajudante-General, foi autorizado ao tenente-coronel de artilharia,
na situação de reserva, (51091811) José Ângelo Teixeira de
Magalhães o uso e averbamento nos respectivos documentos
de matrícula da Insígnia de Mestre Atirador atribuída Bquele
oficial pela Federação Portuguesa de Tiro.
Por portarias de 1 de Abril de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques, Patrono do Exército, de 2." classe,
nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei n.O 397185, de 11 de
Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 1.0
do mesmo decreto, o coronel tirocinado de infantaria, na reserva,
(50480211) José da Anunciação Velho.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques, Patrono do Exército, de 2.a classe,
nos termos do artigo 4O
. do Decreto-Lei n.O 397185, de 11 de
Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 1.O
do mesmo decreto, o coronel de infantaria, na reforma extraordinária, (50635511) João Salgueiro Pinto Ribeiro.
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques, Patrono do Exército, de 2.0.classe,
nos termos do artigo 4.0 do Decreto-Lei n.O 397185, de 11 de
Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 1."
do mesmo decreto, o coronel do serviço de saúde médico, na
reserva, (50044611) João Ferro Vilela.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques, Patrono do Exército, de 2." classe,
nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei na0 397185, de 11 de
Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 1.O
do mesmo decreto, o coronel do serviço de saúde veterinário,
na reserva, (50038511) Hélder Schiappa Correia de Mendonça.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques, Patrono do Exército, de 2.0.classe,
nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei n.O 397185, de 11 de
Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 1."
do mesmo decreto, o coronel do serviço de saúde, na reserva,
(50990111) Fausto da Silva Teixeira Fialho Moura.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques, Patrono do Exército, de 3P classe,
nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei n.O 397185, de 11 de
Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 1.O
do mesmo decreto, o capitão do serviço geral do Exército, na
reserva, (50860311) Diamantino Marques da Eira.
Ministério da Defesa Nacional

Louvores
Louvo, a título póstumo, o general de quatro estrelas (50274211)
Mário Firmino Miguel, inesperadamente desaparecido do convívio dos seus concidadãos, da companhia dos seus camaradas
de armas, do afecto da sua família c do seu cargo de comandante
do Exército. Desaparecimento que a Nação, as Forças Armadas
e o Exército, ainda não refeitos do rude golpe sofrido, desejam
recordar, em público louvor do Ministro da Defesa Nacional,
para testemunhar a presentes e vindouros o que foi como figura
insigne de cidadão e militar o general Mário Firmino Miguel.
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O general Firmino Miguel constitui o exemplo do cidadão que,
escolhendo por vocação a carreira de oficial do Exército, cultivou
desde cadete virtudes militares e formas de comportamento que,
aliadas a uma inteligência briihante e a um carácter impoluto,
traçaram uma carreira militar que o impuseram, em todos os
postos, como um oficial de excepcional craveira, um camarada
de eleição e um chefe a quem todos admiravam e estimavam.
A simplicidade aliou o cavalheirismo e elegância de atitudes,
à modéstia a grandeza de alma, ao carisma natural de chefe
o invulgar sentido de camaradagem, à firmeza de atitudes o
grande humanismo, ao profundo espírito de disciplina o elevado sentido de justiça, à capacidade de iniciativa a perfeita
noção do colectivo, à inesgotável capacidade de trabalho o
apego aos mais nobres ideais de serviço.
Da sua carreira militar, um relance sobre a sua acção nos vários
postos dá-nos uma ideia do que foi uma vida de total doação
ao «seu» Exército, que tão devotamente amou e serviu.
Como oficial subalterno, serviu no Regimento de Infantaria
n.O 2, em Abrantes, na Escola do Exército e no ex-Estado Português da India. A sua juventude contagiante, a sua conduta
exemplar, o seu invulgar sentido da camaradagem e o seu
carácter sem mácula, impuseram-no como um jovem oficial
a quem já não era difícil vaticinar uma brilhante carreira e
para quem o serviço militar constituía uma forma de servir
a Nação.
Promovido a capitão, foi comandante de uma companhia do
corpo de alunos, instrutor e professor-adjunto de Táctica de
Infantaria na Academia Militar. A sua passagem por este estabelecimento de ensino militar foi marcada pela especial aptidão
revelada para a nobre missão de formar os futuros oficiais,
pela dignidade permanente e o exemplo vivo de virtudes militares e de alta conduta ética. Mobilizado para o teatro de
operações de Angola, no comando da Companhia de Caçadores
167, foi um combatente valoroso, arriscando a vida com bravura para ir levantar feridos debaixo de fogo e um chefe incontestado de homens que ainda hoje recordam o seu capitão.
Por esta sua acção, tão distinta, foi o então capitão Miguel
condecorado com a medalha de prata de valor miiitar com
palma e os seus serviços prestados ao País considerados como
excepcionais e relevantes.
Ainda como capitão frequenta o curso de Estado-Maior e obtém
a raríssima classificação de Distinto, iniciando funções no Estado-Maior do Exército e como professor dos cursos de Estado-
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-Maior no Instituto de Altos Estudos Militares, onde mais uma
vez deu provas de inteligência viva e prática, alto sentido para
estudar problemas e novos desafios postos ao Exército, total
disponibilidade e elevado sentido de ponderação e realismo.
Mobilizado para o teatro de operações da Guiné como oficial
de operações do comando-chefe, a sua acção distingue-se pelo
permanente sentido de missão, valor no enfrentar de perigos,
inexcedivel acompanhamento das tropas em operações e irrepreensível lealdade no cumprimento das directivas recebidas.
A sua acção mereceu-lhe ser proposto para a promoção, por
distinção, a tenente-coronel, constituindo exemplo único de
tal distinção para um oficial em funções de estado-maior durante as mais recentes campanhas do Exército Português.
Em 1974, quando se encontrava a frequentar o curso da Escola
Superior de Guerra, em França, é chamado ao País para desempenhar as elevadas funções de Ministro da Defesa Nacional
. Governos Provisórios e nos 1.O, 2O
. e 3.O Governos
nos 1." e 2O
Constitucionais. A sua acção política foi exercida com indefectível patriotismo e elevado sentido de Estado, serenidade
e permanente observância do interesse nacional, cumprindo
estas missões com a postura e a dignidade que mereceu o respeito
dos dirigentes e a estima dos seus concidadãos.
Ainda em 1975 cumpre a sua última comissão de serviço em
Angola como chefe da 4.a Repartiçáo do Quartel-General daquela
Região Militar. Numa época particularmente difícil e no meio
de fortes convulsões políticas, tendo a seu cargo a manutenção
do apoio logístico As tropas dispersas por todo o território
e simultaneamente os problemas decorrentes da retracção de
todo o dispositivo militar e do embarque de grandes efectivos
e enormes quantidades de material para Portugal, mais uma
vez, como tantas vezes aconteceu ao longo da sua carreira, o
tenente-coronel Miguel cumpre com grande tenacidade determinação e pundonor uma difícil e espinhosa missão, galvailizando
os seus subordinados pelo exemplo, pela persuasão e pela competência, atributos que sempre foram para ele instrumentos
privilegiados do comando.
Mais uma vez, como é próprio dos eleios, conseguia dar um
ar de facilidade e simplicidade ao que B partida se afigurava
difícil e complexo.
Promovido a oficial general em 1979, eminente estratega e
táctico, foi professor do Curso Superior de Comando e Direcçáo
no Instituto de Altos Estudos Militares, director da Arma de
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Infantaria, Comandante da Região Militar do Sul e ainda Ajudante-General e Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército.
Ascendendo ao cargo de Chefe do Estado-Maior do Exército
em Janeiro de 1987, durante quatro anos desempenhou estas
funções com a elevação, o saber, a dignidade, o exemplo e
o sentido de missão que foram virtudes da sua vida militar.
Enfrentando desafios de modernização que teve de conciliar
com valores muito enraizados no Exército, mantendo extraordinária capacidade de comando, intervenção permanente e
diálogo atento com comandos e quadros, a sua acção pautou-se
pelo equilíbrio, realismo e preservação da finalidade da instituição, preparando metódica e realisticamente a profunda fase
de transição que se vislumbra em novos conceitos de segurança
e defesa e no papel das instituições militares no novo século
que se aproxima.
Ao longo de cerca 40 anos de serviço efectivo foi bem o exemplo do quando pode o querer e significa a vontade na busca
constante da valorização pessoal, atingindo uma dimensão
humanistica, ética e cultural que muito o dignificaram e à
instituição que com total entrega serviu, bem patente no prestígio admiração e estima de que desfrutava na sociedade civil
e na forma persistente, lúcida e esclarecida como procurou
materializar a ligação e o desejável grau de integração das
Forças Armadas no seio da sociedade de que emanam.
O general Firmino Miguel passou pelo Exército como o «soldado
dos soldadosu e pela vida como o homem irnpoluto, na familia, na sociedade e no Estado.
É este homem e militar que o Ministro da Defesa Nacional
quer distinguir, nesta Casa que foi a sua Escola, perante cadetes que serão oficiais do Exército e que devem pautar a sua
vida no culto da honra, pátria e dever, como foi a vida do
general Firmino Miguel. Ao pretender evidenciar estas virtudes,
o Ministro da Defesa Nacional deseja dar testemunho aos
presentes da elevadíssima estima e consideração que teve pelo
general Firrnino Miguel e do alto apreço pelos seus serviços
no desempenho do elevado cargo de Chefe do Estado-Maior
do Exército, que considera indiscutivelmente muito distintos
e relevantes e dos quais resultou honra e lustre para a Pátria,
para as instituições militares do Pais e para o Exército.
Nestes termos:
Manda o Governo, pelo Ministro da Defesa Nacional, ao abrigo
dos artigos 21.O, 22.O, 31.O e 67.O, n.O 3, todos do Regulamento
da Medaiha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças
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Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 566171, de 20 de
Dezembro, condecorar, a título póstumo, com a medalha de
ouro de serviços distintos o general de quatro estrelas (50274211)
Mário Firmino Miguel.
4 de Março de 1991. - 0 Ministro da D.efesa Nacional, Joaquiiiz
Fernaizdo Nogueira.
(D.R., I1 Série,

n.O

62, de 15 de Março de 1991.)

Gabinete do Ministro
Portaria
Louvo o coronel de artilharia com o curso complementar de Estado-Maior José Eduardo Martinho Garcia Leandro pela forma distinta e prestigiante como durante três anos exerceu as funções
de conselheiro militar da Delegação Permanente de Portugal
na Organização do Tratado do Atlântico Norte, bem como
aquelas que por inerência de funções vêm cabendo ao conselheiro militar oriundo do Exército, designadamente a de representante do director nacional de Armamento na Conference
National Armaments Directors (CNAD) e no Independent European Programming Group (IEPG).
Oficial inteligente, leal, experiente, sensato e dedicado, as suas
actividades, que cobriram variadâs e complexas áreas, foram
sempre caracterizadas pela ponderação, elevado sentido de oportunidade, pragmatismo e grande empenhamento, sempre numa
perspectiva da defesa dos interesses nacionais.
Tal comportamento granjeou-lhe naturalmente a simpatia e elevada consideração, não só do pessoal da delegação nacional,
incluindo o embaixador, que a manifestou em termos do maior
apreço junto dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da
Defesa Nacional, mas também do pessoal das demais delegações nacionais junto da OTAN e dos diversos órgãos desta
organização e do IEPG, em cujas actividades participou.
É, pois, com a maior satisfação que dou público louvor da
forma altamente honrosa e brilhante como o coronel Garcia
Leandro exerceu as suas funções na Delegação Portuguesa da
OTAN, de que considero terem resultado prestígio para as
instituições militares e para o Pais.
11 de Março de 1991. - O Ministro da Defesa Nacional, Joaquim
Fernando Nogueira.
(D.R., I1 Série, n." 67, de

21 de Março de 1991.)
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Gabinete do Secretzírio de Estado Ajdunto
do Ministro
Desp. 4/SEAMDN/91
Louvo o coronel Fernando Dias Frade pela forma competente e
invulgar dedicação com que desempenhou as funções de director
dos Serviços Administrativos e Financeiros da Secretaria-Geral
deste Ministério.
Dotado de excelentes qualidades morais e humanas, evidenciou
grande sentido de responsabilidade e profissionalismo na fase
de arranque dos serviços que dirigiu, mostrando-se sempre
muito escrupuloso no tratamento dos assuntos da área financeira.
A sua sólida formação moral, correcção e qualidades militares
tornaram-no credor deste público testemunho, pelo que consider0 meritórios e relevantes os serviços prestados pelo coronel
Dias Frade.
1 de Fevereiro de 1991.-0
Secretário de Estado Adjunto
do Ministro da Defesa Nacional, Eugénio Ramos.
(D. R., I1 Série, n." 40, de 18 de Fevereiro de 1991.)

Estado-Maior-General das Forças Armadas
Louvo o general João António Leite Pacheco Rodrigues pela forma
altamente empenhada como, desde há cerca de cinco anos, vem
desempenhando as funções de juiz vogal do Supremo Tribunal
Militar.
Dotado de uma invulgar capacidade de trabalho e dedicação,
entregou-se de uma forma meticulosa ao estudo e análise de
todos os processos, apresentando as suas opiniões juridicamente
fundamentadas.
Estudioso profundo de toda a legislação aplicável ao direito
castrense, preocupou-se sempre com o saber e, com frequência,
levantou questões que, enriquecendo o debate, lhe deram vivacidade e proporcionaram contributos muito válidos e oportunos
para uma mais consensual tomada de decisão.
Solicitado com frequência para a execução de tarefas fora das
suas funções normais, mostrou, invariavelmente, uma muito
rara disponibilidade e motivação, dando não s6 satisfação cabal
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ao pretendido, mas igualmente propondo medidas e tomado iniciativas que se traduziram num mais correcto e expedito tratamento dos acórdãos.
Assim, o general Pacheco Rodrigues, pelas suas qualidades profissionais e morais, pelo elevado espírito de missão evidenciado, pelo sentido de responsabilidade que empresta a todas
as suas acções, é digno deste público testemunho, devendo os
seus serviços ser considerados como extraordinários, relevantes
e distintíssimos.

-

24 de Janeiro de 1991. 0 Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, Antdnio Soares Carneiro, general.
(D. R., I1 Série,

n.O

42, de 20 de Fevereiro de 1991.)

Louvo o coronel de artilharia, na situação de reserva, Manuel do
Nascimento Esteves, pela forma como desempenhou, durante
cerca de nove anos, as funções que lhe foram atribuídas na
Divisão de Logística do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Como chefe da Repartição de Estudos, Planeamento e Coordenação, deu exemplares provas de experiência e competência profissionais no desenvolvimento e impulso de diversas tarefas
integradas em projectos que lhe foram cometidos ou resultantes
da sua iniciativa.
Como delegado de Portugal em negociações e conferências internacionais, nomeadamente as integradas em acordos logísticos
relativos ao empenhamento de forças nacionais no cenário europeu e em matéria de cooperação logística entre forças armadas
de paises europeus reservadas
OTAN, revelou pertinácia,
clarividência e oportunidade na defesa de interesses nacionais
de natureza militar.
Na Lmbito do planeamento logístico-operaciona1 teve acção destacada, intervindo directa e empenhadamente na elaboração de
planos de organização e desenvolvimento de exercícios de
natureza logistica com intervenção civil e militar.
Como representante das forças armadas em comissões sectoriais
do planeamento civil de emergência, soube sempre imprimir,
na colaboração que prestou aos trabalhos, a adequada perspectiva militar.
Revelando, em diversas circunstâncias, capacidade de organização e liderança, competência profissional e dedicação pelo serviço, merece o coronel Nascimento Esteves, pelo prestígio que
da sua acção resultou para as instituições militares, que os
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serviços prestados no Estado-Maior-General das Forças Armadas
sejam considerados extraordinários, relevantes e distintos.
11 de Dezembro de 1990. -0 Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, António Soares Carneiro, general.
(D. R., I1 Strie, n." 1, de 2 de Janeiro de 1991.)

Estado-Maior do Exército
Louvo o general (51461211) Adriano de Albuquerque Nogueira, pela
forma altamente competente como comandou a Região Militar
do Sul, durante cerca de catorze meses.
Oficial general de reconhecida competência técnico-profissional,
em funções de campanha e de tempo de paz, dotado de extraordinários dotes de carácter e inteligência e cultivando as virtudes
militares em elevado grau, mais uma vez demonstrou a sua
grande capacidade de comando 81 frente da Região Militar do
Sul.
Estabelecendo muito boas relações com as Autoridades na sua
área, praticando um estilo de comando muito próprio e onde
sobressaem a frontalidade, um elevado sentido de justiça e
uma grande e rápida capacidade de decisão, o general Albuquerque Nogueira imprimiu nos seus Comandantes e Chefes
subordinados uma imagem de grande eficiência e elevado espirito de missão, num ambiente de sã camaradagem e muita
dignidade para a Instituição.
Com grande capacidade de planeamento e muito realismo dinamizou as actividades da Região Militar com realce para a
racionalização e manutenção das infra-estruturas do dispositivo e para o treino operacional das unidades, impulsionando
soluções que permitam maior funcionalidade das unidades,
órgãos e estabelecimentos e realizando exercícios que se caracterizaram pela boa concepção e uma conduta que muito fortaleceu
o espírito de corpo da Região Militar.
Ao ser agora nomeado para o desempenho do alto cargo de
Governador do Exército, o Chefe do Estado-Maior do Exército,
Interino, deseja transmitir ao general Albuquerque Nogueira
o elevado apreço em que foi tida a sua acção de comando,
a estima do Corpo de Generais do Exército e classificar os
serviços prestados, de que resultou lustre para a Nação e para
o Exército, como muito importantes, relevantes e distintos.
Lisboa, EME, 15 de Março de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Interino, Alípio Tomé Pinfo, general.
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Louvo o brigadeiro (50989011) Henrique António do Nascimento
Garcia, porque, ao passar à situação de reforma, culmina uma
excepcional carreira militar de que resultou honra e lustre
para o Exército e para a Instituição Militar.
Na Escola Prática de Infantaria, onde serviu cerca de nove
anos, desempenhando sobretudo funções relacionadas com a
instrução, a todos os níveis, como Instrutor, Director de Cursos
e Director da Instrução, revelou grande entusiasmo e interesse
profundo por todos os assuntos técnicos e tácticos da sua Arma.
Ainda neste período colaborou, como Vogal da Comissão de
Estudos da Direcção da Arma de Infantaria, nas directivas e na
programação da instrução daquela Direcção, demonstrando
competência e experiência muito diversificadas, extrema ponderação e sentido das realidades.
Em duas comissões de serviço sucessivas no Teatro de Operações de Angola (1965167 e 1971173) o brigadeiro Nascimento
Garcia, como 2.O Comandante de um Batalhão de Caçadores
e Comandante de um Subsector, prestou serviços que, evidenciando excepcionais qualidades de iniciativa, decisão, senso,
organização e planeamento operacional, foram considerados
extraordinários, relevantes e distintos, em campanha.
Tendo sido nomeado para comandar a l.a Brigada Mista Independente quando do início do seu levantamento (1976), conseguiu ultrapassar todos os coinplexos problemas de organização,
pessoal, equipamento e instalações com notável eficiência, muito
bom senso e elevada competência profissional.
Colocado no Estado-Maior-General das Forças Armadas, já
na situação de reserva, o brigadeiro Nascimento Garcia, pela
atitude assumida e pelo alto nível dos trabalhos produzidos,
em particular na superintendência dos Serviços Prisionais Militares, na revisão do Código de Justiça Militar e do Regulamento
de Disciplina Militar e na área da cooperação com os PALOP,
reiterou plenamente as qualidades pessoais, militares e profissionais que sempre lhe foram reconhecidas.
Colaborando, desde 1979, em todos os trabalhos da Comissão
para o Estudo das Campanhas de Africa (1961-1974), participou activa e empenhadamente na definição das tarefas e na
elaboração do estatuto daquela Comissão, bem como na recolha
e pesquisa de documentos e depoimentos necessários à resenha
histórica-militar já publicada.
Ao passar à situação de reforma, o brigadeiro Nascimento
Garcia culmina uma carreira devotada ao Exército e à Institui-
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ção Militar, devendo os serviços por si prestados serem considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 1 de Abril de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos
Santos, general.

Louvo o major de cavalaria (14487775) Mário Rui Correia Gomes,
durante mais de dois anos no desempenho das funções de
Comandante do Esquadrão de Reconhecimento da l.a Brigada
Mista Independente, demonstrou elevada capacidade de comando, notável dedicação e perseverança, espírito de sacrifício,
organização e iniciativa, a par de elevadas qualidades intelectuais, físicas e morais, cultivando em elevado grau a lealdade, frontalidade e sentido de disciplina.
Sendo o seu Esquadrão responsável pela Instrução Técnica de
Especialidades da Arma de Cavalaria, procurou sempre que a
mesma atingisse graus de rendimento elevados, através da
racionalização de métodos e utilização de meios auxiliares,
sistematização de procedimentos e aperfeiçoamento de modalidades pedagógicas, contribuindo também, ao manter bem viva
a componente de Formação Militar, para a disponibilidade,
gosto pela responsabilidade, elevado aprumo e sentido do d e
ver, apanágio do pessoal da sua subunidade.
Por outro lado, tendo o Esquadrão de Reconhecimento tomado
parte em diversos exercícios como parte integrante da Brigada,
no âmbito nacional nomeadamente nos da série Rosa Branca
e Arco, no âmbito internacional nos da série Display Determination e ainda em demonstrações quando de visitas de Altos
Comandos, nacionais e estrangeiros, foi sempre merecedor das
melhores referências, vendo assim consolidado o seu elevado
grau de operacionalidade, eficiência e vontade de servir, reflexo natural da forma entusiástica, perseverante, responsável
e altamente profissional como se projecta a acção de comando
do major Mário Rui Gomes nos seus homens.
Para além das suas capacidades de comando, é oficial de
nível intelectual assinalável, possuidor de elevadas qualidades
de trabalho em áreas de estudo, concepção e planeamento.
Confirmam-se por tudo, em si, atributos de excelente oficial de
cavalaria sendo de considerar os seus serviços como extraordi-

670

ORDEM DO EXERCITO N." 10

22

Side

nários, relevantes e distintos, resultando dos mesmos lustre
para a sua Arma e para o Exército.
Ministério da Defesa Nacional, 21 de Dezembro de 1990. - 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberfo Loureiro dos
Santos, general.
Louvo o coronel de transmissões (50767311) João Carlos de Azevedo
de Araújo Geraldes, pela forma extremamente dedicada e eficiêilte como vem desempenhando, há mais de três anos, as
difíceis funções de Chefe da 1." Repartição do Estado-Maior
do Exército.
Oficial altamente qualificado profissionalmente e que cultiva
em elevado grau virtudes militares, o coronel Geraldes confirmou, mais uma vez, todas as qualidades que do antecedente
têm sido reconhecidas e que o caracterizam como um brilhante
oficial do nosso Exército.
Apesar da difícil situação em pessoal com que a Repartição
sempre se debateu, agravada pela intensificação das solicitações
geradas pelo período de transição do quadro legal que rege o
Exército, o coronel Geraldes, mercê de uma enorine capacidade de trabalho aliada a um elevado sentido das responsabilidades, dedicação, facilidade de relacionameiito, grande vivacidade intelectual, abertura de espírito e grande poder de comunicabilidade, confirmou a sua eIevada capacidade de organização e de catalisador de vontades, o que permitiu à Repartição manter uma assinalável capacidade de resposta às variadíssimas e difíceis solicitações d~correntesdas profundas alterações verificadas na administração do Pessoal das Forças
Armadas em geral e do Exército em particular, de que se destacam os estudos, pareceres e propostas elaboradas relativamente
à nova Lei do Serviço Militar e respectivo Regulamento, ao
novo Estatuto dos Militares das Forças Armadas e vasta legis
lação subsequente e ao estudo elaborado por um grupo de
trabalho dirigido pelo coronel Geraldes e relativo e um novo
conceito do Serviço Militar Obrigatório.
Oficial possuidor de uma muito elevada cultura geral militar,
estudioso e profundo no seu saber, dotado de uma boa capacidade de análise e de síntese, capacidade de argumentação e
flexibilidade de raciocínio, extraordinário bom senso e iniciativa, de uma lealdade a toda a prova, actuando sempre de uma
forma extremamente educada e correcta, o coronel Geraldes, no
desempenho da difícil função de chefia que lhe foi atribuída,
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revelou-se sempre um óptimo colaborador do General AjudanteGeneral merecendo inteiramente a grande confiança que
este em si depositou.
por tudo o que se refere é inteiramente justo, uma vez mais,
distinguir publicamente os serviços prestados pelo coronel
Geraldes, de que resultou honra e lustre para o Exército e que
devem ser considerados como extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 21 de Dezembro de 1990.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mdrio Firmino Miguel, general.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército louvar o major da
transmissões (01768772) Octávio Reis de Alrneida Moreira, pela
forma altamente digna, empenhada e muito competente como
durante cerca de 22 meses comandou a Companhia de Transmissões da l a Brigada Mista Independente, em que revelou
possuir um conjunto valioso de qualidades morais e profissionais que o impõem e creditam como um brilhante oficial da
sua Arma.
Dispondo de pouca experiência de comando ao tempo em que
iniciou as suas funções desde logo impôs a si próprio um ritmo
de trabalho impressionante, alicerçado numa vontade férrea
de vencer o importante desafio que se Ihe deparava. Com o
seu exemplo, determinação, inexcedível espírito de missão e
grande competência técnica, a breve prazo conseguiu a plena
adesão dos seus subordinados nos objectivos que fixou e que
tiveram expressão concreta no alto grau de prontidão e de
capacidade operacional da Companhia, verdadeiro modelo de
uma unidade de transmissões de campanha, na excelente organização dos seus diversos sectores e no comportamento e aspecto
impecável dos seus elementos.
Pelas qualidades e virtudes militares referidas e pelos elevados
padrões de eficiência que caracterizaram a sua acção, justo se
toma considerar os serviços prestados pelo major Moreira, de
que resultaram honra e- lustre para a l a Brigada Mista Independente e para o Exército, como extraordiiários, relevantes e
distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 21 de Dezembro de 1990.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
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Louvo o coronel de infantaria (51394111) Fernando Maria Preza
de Queiroz Magalhães, pela forma altamente prestigiante como
chefiou durante mais de quatro anos a Repartição de Sargentos
da Direcção do Serviço de Pessoal e como desde há um ano
e meio tem vindo a desempenhar as funções de Subdirector
do Serviço de Pessoal, nas quais revelou, a par de uma inigualável lealdade, um elevadíssimo sentido do dever, de camaradagem e da disciplina, demonstrando possuir excelentes qualidades de chefia, de iniciativa, de capacidade de trabalho e
de organização.
Como chefe da Repartição de Sargentos, sendo profundo
conhecedor da problemática da Administração deste pessoal,
caracterizada por faixas etárias claramente diferenciadas, com
carreiras e especializações muito diversificadas, procurou sempre obter soluções que satisfazendo as necessidades da Instituição Militar também acautelassem os interesses individuais dos
sargentos, o que obrigava a permanente, intenso e por vezes
degastante contacto com as diferentes entidades interessadas.
Também colaborou de maneira muito frutuosa na elaboração de
regulamentaç30 e de normas sobre sargentos, sempre atento aos
aspectos da justiça e equidade e aos da dignificação do militar.
Como Subdirector do Serviço, decidindo e impulsionando os
assuntos da sua competência, nomeadamente os respeitantes à
Administração de Pessoal Civil e à Administração Interna da
Direcção o Coronel Preza de Magalhães fez ressaltar a experiência acumulada ao longo de largos anos de serviço na DSP
que aliada ao seu dinamismo e conhecimentos profissionais
Ihe proporciona a obtenção das melhores soluções para os problemas que diariamente se lhe deparam.
Oficial de vincada personalidade, frontal, persistente na defesa
das suas opiniões, mas respeitador das que se lhe opõem -desde
que enquadradas nos princípios da ética militar -escrupuloso
e exigente, a que alia um relacionamento simultaneamente fácil
e impulsionador, o coronel Preza de Magalhães muito tem beneficiado com a sua acção a Direcção do Serviço de Pessoal, onde
conta, naturalmente, com o respeito, a admiração e a consiração dos seus inferiores e superior hierárquico.
Considera-se de toda a justiça dar nota pública dos serviços
prestados por este oficial, de que resultaram honra e lustre
para o arc cito, que serve com total doação, os quais devem
Ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 28 de Dezembro de 1990.- O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
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~ouvoo coronel de artilharia (51341311) João Manuel de Melo
Mariz Fernandes, pela forma distinta, altamente eficiente e
prestigiante como durante cerca de 22 meses desempenhou as
importantes funções de Chefe do Estado-Maior do Quartel-General da 1." Brigada Mista Independente e do Campo de Instrução Militar de Santa Margarida.
Profundamente dedicado à carreira que abraçou, cujos valores
fundamentais pratica e defende intransigentemente, orientou,
coordenou e impulsionou, judiciosa e eficazmente, as diversificadas e exigentes tarefas inerentes hs suas funções, onde foram
postas h prova as suas excepcionais capacidades de trabalho
e de organização.
A sua actuação inteligente e perspicaz em exercícios internacionais em território italiano, nomeadamente naqueles em que
integrou ou dirigiu a Célula de Resposta da Brigada, grangeou-lhe uma posição de prestígio junto do Estado-Maior da Grande
Unidade em que aquela se integrava, o que permitiu não só
a resolução de inúmeras questões mas também a manutenção
de um acentuado espírito de colaboração do antecedente criado.
A este facto não são também alheios a sua elevada cultura geral
e militar e uma impecável correcção no trato, qualidades que
associadas a uma rara percepção dos problemas, discrição e
inexcedível lealdade, o impõe naturalmente e estão na base do
estreito e profícuo relacionamentos com os Comandantes das
Unidades do CIMSM e da 1." BMI e com os Órgãos do EstadoMaior do Exército. Procurando gerir adequadamente os recursos, impulsionou decisivamente o tratamento informático dos
dados nas diversas Secções do Quartel-General, aumentando
consideravelmente a sua capacidade de resposta.
De salientar ainda as cuidadosamente preparadas exposições
que realizou quando da visita de entidades nacionais e estrangeiras, em que demonstrou grande capacidade de expressão
oral e bons conhecimentos linguísticas, tudo concorrendo para
transmitir uma imagem positiva da Brigada.
As excelentes qualidades pessoais e profissionais evidenciadas
pelo coronel Mariz Fernandes configuram um militar de eleição, devendo os serviços por si prestados na laUBMI, dos quais
resultou honra e lustre para o Exército, ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 25 de Janeiro de 1991. - O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firmino Miguel, general.
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por despacho de 5 de Março de 1991 do Chefe do Estado-Maior,
Interino, general Alípio Tomé Pinto, foi aprovada a publicação
em Ordem do Exército do louvor proposto pelo general Gabriel
Augusto do Espirito Santo, chefe do Gabinete do Chefe do EME,
para o capitão do quadro técnico de secretariado Alvaro Antero
Pimentel Urze Pires, com a seguinte redacção:
«Louvo o capitão do QTS (15882869) Alvaro Antero Pimentel
U n e Pires, pela forma altamente profissional, muito competente, dedicadíssima e extremamente leal como desempenhou,
durante mais de quatro anos, as funções de Ajudante-de-Campo de Sua Excelência o General Chefe do Estado-Maior do
Ex6rcit0, General de 4 Estrelas, Mário Firmino Miguel.
Militar de carácter impoluto, com muito boa formação moral
e esmerada educação, alia a uma inexcedível lealdade as virtudes de uma invulgar dedicação pelo serviço, elevado espírito de sacrifício, bom senso e grande sociabilidade.
Tendo acompanhado o General Firmino Miguel, como Ajudante-decampo, durante alguns anos, quando desempenhou as funções
de General ViceChefe do Estado-Maior e Chefe do Estado-Maior
do Exército, o capitão Urze Pires sempre desempenhou as suas
funções com inteligência, elevada discrição, perfeita noção dos
seus deveres e muito bom relacionamento com superiores, camaradas e subordinados.
Oficial com muito mérito e grande capacidade de organização,
foi colaborador de grande valor para o Chefe do Gabinete
do General CEME, na organização de actividades, viagens e
visitas do General CEME e nas tarefas administrativas do Gabinete, demonstrando uma disponibilidade permanente e espírito de iniciativa apreciável, colaboração mais uma vez evidenciada no acompanhamento e resolução de tarefas que surgiram
com o trágico e súbito falecimento de Sua Excelência o General Chefe do Estado-Maior do Exército, no apoio h sua Família
e ao cuidado e inexcedível zelo postos na organização do seu
apoio.
Por todas as qualidades e virtudes evidenciadas, pela forma
exemplar como desempenhou as suas funções e pelo exemplo
de Ajudante-decampo dado pelo capitão U n e Pires, considero que os serviços prestados por este oficial devem ser considerados, relevantes e distintos.,
O Chefe do Estado-Maior do Exército, Interino, Alipio Tonié
Pinto, general.
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I11 -MUDANÇAS DE SITUAÇAO
Oficiais dos quadros permanentes
Corpo de Oficiais Generais
Passagem à situação de adido
Nos termos do n . O 5 da alínea b) do artigo 187." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei 11." 34-A/90 de 24 de Janeiro
General (51184811) Francisco Alberto Cabral Couto, da Guarda
Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
General (50276211) Abel Cabral Couto, do Instituto de Defesa
Nacional, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
General (51313911) António da Silva Osório Soares Carneiro, do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nsta situação desde a data da presente portaria.
General (50432411) Rui Mamede Monteiro Pereira, do Comando-Chefe das Forças Armadas dos Açores, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
General (51325111) António Gonçalves Ribeiro, do Ministério da
Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
General (50974311) Vasco Joaquim Rocha Vieira, da Presidência do
Conselho de Ministros, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
General (50276511) Arinando Belo Salavessa, do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
General (50704711) Hugo Manuel Rodrigues dos Santos, da Guarda-Fiscal devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
General (51224711) João Manuel Soares de Almeida Viana, do
Ministério da Indústria e Comércio, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.

676

ORDEM DO EXERCITO N? 10

2t Sbrie

Brigadeiro (5003111 1) Henrique Bernardino Godinho, da Guarda
Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Brigadeiro (51276411) António Ferreira Rodrigues de Areia, do
Comando-Chefe das Forças Armadas da Madeira, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Brigadeiro (51392311) António Guerreiro Caetano, do Ministério da
Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta situação desde a
da presente portaria.
Brigadeiro (51412111) José Eduardo Carvalho de Paiva Moráo, da
Presidência do Conselho de Ministros, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Brigadeiro (51269711)António Miguel da Cunha Navarro, da Guarda
Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Brigadeiro (51411911) Ramiro José Marcelino Mourato, do Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Brigadeiro (51210411)Manuel Alberto Simões Rios, do Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Brigadeiro (50814611) José Machado da Graça Malaquias, do Serviço
de Polícia Judiciária Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Nos termos do n.O 6 da alínea b) do artigo 187." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n." 34-A/90 de 24 de Janeiro.
General (50243911) António Eduardo Domingos Mateus da Silva,
do Estado-Maior do Exército e a prestar serviço em diligência no
Ministério da Defesa Nacional devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Brigadeiro (51308311) Lino José Góis Ferreira, da Direcção da Arma
de Transmissões e a prestar serviço em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Brigadeiro (51105811) António Joaquim Abrunhosa, da Direcção da
Arma de Infantaria e a prestar serviço em diligência no Instituto
de Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
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Brigadeiro (51210911) Joaquim Chito Rodrigues, do Estado-Maior do
Exército e 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 1 de Janeiro de 1990.)

Armas e serviços
Passagem à situação de adido
Nos termos do n.O 2 da alínea b) do artigo 10.O das disposições comuns do Decreto-Lei n." 34-AI90 de 24 de
Janeiro
Tenenteioronel do serviço geral do Exército (46184055) José Vital
Ferreira da Silva, da Chefia do Serviço Geral do Exército e a
prestar serviço em diligência no Ministério da Defesa Nacional,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Nos termos do nP 2 da alínea b) do artigo 187.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de Janeiro
Major de artilharia (04565076) Domingos Alves Magalhães, do
Cinciberlant, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Major de cavalaria (13005911) Luís Miguel Correia David e Silva,
do Cinciberlant. devendo ser considerado nesta situação desde a
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Ianeiro de 1990.)

Nos termos do n.O 4 da alínea b) do artigo 187.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Ianeiro
Coronel de cavalaria (50432711) Manuel Soares Monge, da Casa
Militar do Presidente da República, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)
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Nos termos do nO
. 5 da alínea b) do artigo 1 8 7 . O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei na034-AI90 de 24 de Janeiro
Coronel de infantaria (52155111) João Rodrigues Teixeira, da Guarda
Nacional Repúblicana, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (34291062) Reinaldo Sabóias dos Santos Madeira, da Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (50991211) José Cabaço Louro, da Guarda
Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (51398911) Amílcar Ferreira da Silva Lúcio,
da Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (51396011) Carlos Graciano de Oliveira Gordalina, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação deste a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (51406911) José Maria Teixeira de Gouveia,
do Comando-Chefe das Forças Armadas da Madeira, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (51401211) António José Claro Pinto Guedes,
do Ministério dos Negócios Estrangeiros, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (5 1402011) Fernando Augusto Gomes, da
Guarda Nacional Republicana, devendo ser conisderado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (50993411) Armando Pernil de Magalhães
Taborda, do Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (5 135 1311) Francisco Pinheiro da Silva, da
Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (51223511), Emídio Crisóstomo Machado de
Sousa Vicente, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser
considerado nesta situação desde a data presente portaria.

2." Sede

ORDEM DO EXtRCITO NP 10

679

Coronel de infantaria (51405811) António Ivo de Nascimento Viçoso,
da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (50994511) Abílio José Lagartinho Rodrigues,
do Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (5 1402311) José Luis Guerreiro Portela, da
Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (51133811) Teotónio José de Carvalho Ribeiro
Pereira, do Ministério da Administração Interna, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (50483411) Maiiuel Antunes Preto Pedro,
da Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (51406511) Herberto Amaro Vieira Nascimento, do Serviço de Polícia Judiciária Militar de Évora, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (51393611) António Soares Catarino, do
Ministério da Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (50180811) Luís Carlos Loureiro Cadete, do
Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (511625 11) António Manuel Rodrigues Cardoso,
do Ministério da Adminstração Interna, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (51400911) José António Pereira Brás, da
Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Coronel de infantaria (50993211) Henrique Vítor Guimarães Peres
Brandão, do Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Coronel de infantaria (50181811) Joaquim da Conceição Faleiro
Bramão, da Polícia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (50464111) José Manuel da Glória Belchior,
da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (51399011) Walter da Silva Almeida, da Guarda
Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (51396611) João Luís da Costa Martins Ares
da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (50499311) António Martins Dias, das Forças
de Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (50139811) Fernando Augusto Castilho Palma
Ferro, da Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria (31629711) Jorge Alberto Ferreira
Manarte, da Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria (09068763) João Manuel Reboredo
Coutinho Viana, das Forças de Segurança de Macau, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria (43002762) António José Sardoeira
Pereira da Silva, do Comando-Chefe das Forças Armadas dos
Açores, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria (35316262) João Rodrigo Silva Ramos
Rocha, da Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria (03182763) Aprígio Ramalho, da Guarda
Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
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Tenente-coronel de infantaria (40008262) António Luís Freitas da
Naia, da Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria (03822763) Virgilio José Fonseca
Pereira de Carvalho, da Guarda Nacional Republicana, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria (36992062) Joaquim da Silva Ferreira
Casaca, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria (43087860) Alívio Nogueira Fernandes
Carneiro, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria (04760263) Manuel Fernando Vizela
Marques Cardoso, do Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria (31685062) Henrique José Pinto Correia de Azevedo, da Polícia de Segurança Pública, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria (03817664) Fernando Manuel Garcia
Freixo, da Polícia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria (04082763) José Luís Soares Garcia
da Fonseca, da Polícia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria (31685762) João Henrique Domingues
Gil, do Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major de infantaria (16728368) DBrio Alberto de Azevedo Sobral,
da Polícia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Major de infantaria (80000370) Vasco Henrique de Somrner Travassos Valdez, da Casa Militar do Presidente da República, d e
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
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Major de infantaria (05188673) José Augusto do Quinteiro Vilela,
das Forças de Segurança de Macau, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Major de infantaria (08285965) Rui da Trindade Doutel Guerra
Ribeiro, das Forças de Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major de infantaria (06401065) José Pina David Pereira, da Polícia
de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Major de infantaria (09334568) João Manuel Marques Pinheiro
Moura, do Serviço de Polícia Judiciária Militar, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major de infantaria (03081268) Joaquim António Cartaxo Mira, do
Serviço de Polícia Judiciária Militar de Évora, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major de infantaria (06381969) Carmelino Monteiro Mesquita, das
Forças de Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Major de infantaria (02541466) Gabriel Gomes Mendes, da
Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Major de infantaria (07856266) Manuel José Carvalho, das Forças
de Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Major de infantaria (06141766) Miguel Fernando Guint Barbosa,
da Polícia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Major de infantaria (01113175) Jorge Filipe Moutinho Barreira, da
Polícia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Major de infantaria (10485767) António José Augusto, das Forças
de Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Major de infantaria (08850168) Armando Fermeiro, das Forças de
Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Major de infantaria (12057574) José António da Silva Conceição,
das Forças de Segurança de Macau, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de artilharia (50445711) António Carlos Alves Pancada da
Silveira, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de artilharia (51235911)Miguel António Fradique da Silva,
do Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de artilharia (50041311) Luís Carlos Santos Veiga Vaz, da
Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Coronel de artilharia (50888611) Artur Ferreira Rodrigues, da Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Coronel de artilharia (50582011) Joaquim Ruivo de Oliveira, da
Polícia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Coronel de artilharia (50591011) José Maria Belo, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Coronel de artilharia (51355811) Nuno Ramiro Esteves, da Guarda
Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Coronel de artilharia (50041011) Joaquim Luís Dias Antunes Ferreira,
do Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de artilharia (03068963)Francisco dos Santos Silva,
da Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
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Tenenteçoronel de artilharia (31626962) Carlos Alberto Ramalhete,
da Polícia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de artilharia (46278059) José Manuel Campante Carvalho, das Forças de Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenentecoronel de Artilharia (06584465) Victor Manuel Barata, das
Forças de Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de artilharia (41149662) Carlos Guilherme Sanches
de Almeida, da Guarda Fiscal devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Tenenteçoronel de artilharia (04302463) Luis Manuel Curto, da
Policia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Tenenteçoronel de artilharia (34234257) Luis Mbrio Ventura França
Galvão, da Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major de artilharia (07935566) Manuel João Ferreira de Sousa, das
Forças de Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Major de artilharia (09530369) Paulo Augusto Guimarães Machado
da Silva, da Policia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major de artilharia (07488973) Guilherme José Costa Guedes da
Silva, da Policia de Segurança Pública, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Major de artilharia (13908469) Manuel António Apolinário, das
Forças de Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Major de artilharia (09227271) Albano Manuel Monteiro de
Albuquerque, das Forças de Segurança de Macau, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Capitão de artilharia (02586675) Carlos Manuel Terron da Silva
Videira, das Forças de Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de cavalaria (50437411) Femando Governo dos Santos Maia,
da Polícia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Coronel de cavalaria (51226211) Ruy Eduardo Anselmo D'Oliveira
Soares, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de cavalaria (50433611) Fernando da Costa Monteiro Vouga,
do Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de cavalaria (50433411) José Guilherme Paixão Ferreira
Durão, do Cornando-Chefe das Forças Armadas da Madeira,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Coronel de cavalaria (51469011) Filomeno Jorge Malheiro Garcia,
da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta
situaçáo desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de cavalaria (02534265) Joaquim dos Reis, da Guarda
Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de cavalaria (5020361 1) Avilo Joaquim Ramos Cadete,
da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Major de cavalaria (14065968) António Ângelo de Jesus Parra, da
Polícia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Major de cavalaria (14205472) Luís Miguel de Negreiros Morais de
Medeiros, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major de cavalaria (03540465) Armando Manuel da Silva Aparício, das
Forças de Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
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Major de cavalaria (62402671) Carlos Manuel Cristina de Aguiar,
da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Major de cavalaria (01950269) José Gaspar Fernandes, da Polícia de
Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Tenente-coronel de engenharia (05066564)Manuel Pereira, das Forças
de Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de engenharia (04636063) Armando António Azenha
Cação, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de engenharia (50778911) Fernando de Campos Pessoa
de Arnorim, do Regimento de Sapadores Bombeiros, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major de engenharia (19179075) Diogo Joaquim Freire da Mesquita
Lavajo, da Companhia de Sapadores Bombeiros de Coimbra,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Major de engenharia (01812567) Mário do Sacramento Silva, do
Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major de engenharia (47710867) Joaquim Eduardo Gonçalves dos
Santos, da Polícia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major de engenharia (00449374) Carlos Alberto da Costa Alves Pereira, das Forças de Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major de engenharia (09695175) Luís Manuel Baptista Nobre, do
Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major de engenharia (09883874) Jost? Baptista Evaristo, do Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Major de engenharia (15535777) José António Carneiro Rodrigues
da Costa, do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão de engenharia (16611581) Nuno Francisco Vaz das Neves
Esteves, do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Coronel de transmissões C50773411) João Albeto Honrado Gomes,
da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de transmissões (50974411) Manuel António Lemos Ferreira Correia, do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel de transmissões, exploração, (521 1871 1) Jaime Augusto Carvalho Gomes, da Guarda Nacional Republicana,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel de transmissões (05210364) José Manuel Pinheiro
Lopes Canavilhas, do Cinciberlant, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de transmissões (45509862) José Maria de Oliveira
Gardete, da Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major de transmissões, manutenção, (5 1253 111) Manuel Duarte Sá,
da Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Major de transmissões, exploração, (52262711) Fernando da Costa
Soares, da Polícia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major de transmissões (10711567) João Soares Guerreiro Rodrigues,
do Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Major de transmissões (12066274) António Manuel Carvalheira Porfírio, das Forças de Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major de transmissões, manutenção, (5 1125611) Joaquim Alberto
da Silva Alpalhão, das Forças de Segurança de Macau, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major de transmissões, manutenção, (50986011) João António Camoesas Garção, da Guarda Nacional Republicana, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel do serviço de saúde (31430856) Fernando da Costa Lobo
da Silva, do Laboratório Militar dos Produtos Químicos e Farmacêuticos, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Coronel do serviço de saúde (50935711) Carlos Manuel Vieira Reis,
do Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel do serviço de saúde (52156311) Artur Pinto de Magalhães
Mateus, do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris do
Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Coronel do serviço de saúde (50436511) Carlos Alberto de Sousa
Tapadinhas, da Polícia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de saúde (17407775) António Manuel
Cruz de Sousa, do Laboratório Militar dos Produtos Químicos
e Farmacêuticos, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de saúde (08221269) José António Aranda
da Silva, do Laboratório Militar dos Produtos Químicos e
Farmacêuticos, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de saúde (02779273) Paulo Delgado Godinho Moreira, da Polícia de Segurança Pública, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Major do serviço de saúde (04101574) José Luis Santos Viana, da
Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço de saúde (09643577) João José Coelho da Torre,
do Laboratório Militar dos Produtos Químicos e Farmacêuticos,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço de saúde (10980878) Augusto António dos Remédios, do Laboratório Militar dos Produtos Químicos e Farmacêuticos, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço de saúde (09564280) António Cardoso Ribeiro,
da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço de saúde (10295576) António José Carrilho da
Cunha Pereira, da Manutenção Militar, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço de saúde (00163673) Manuel D'Assunção Gonçalves Mendonça, da Polícia de Segurança Pública, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço de saúde (16497677) Joaquim José Pereira Marques, do Laboratório Militar dos Produtos Químicos e Farmacêuticos, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Capitão do serviço de saúde (14469677) Fernando Jorge Marques
Gonçalves, do Laboratório Militar dos Produtos Químicos e
Farmacêuticos, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do serviço de saúde (08952179) José Manuel Pires Duarte
Belo, do Laboratório Militar dos Produtos Químicos e Farmacêuticos, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço de saúde (19923978) António Manuel dos Santos
Carvalho, do Laboratório Militar dos Produtos Químicos e Farmacêuticos, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
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Tenente do serviço de saúde (02828680) Pet Rodney Costa Mazarelo, do Laboratório Militar dos Produtos Químicos e Farmacêuticos, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Coronel do serviço de administração militar (51042411) José Carlos
Carvalho Campos Silva, da Polícia de Segurança Pública, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Coronel do serviço de administração militar ('51240811) António
Pires Vicente, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel do serviço de administração militar (50457511) José Dionísio
Martins dos Santos Raposo, das Oficinas Gerais de Fardamento
e Equipamento, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Coronel do serviço de administração militar (50662311) Mário Fernando Fernandes Pereira, da Manutenção Militar, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel do serviço de administração militar (51475511) Carlos Manuel Pinto Marques Penteado, da Guarda Fiscal, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel do serviço de administração militar (512621 11) Fernando
Jorge de Oliveira Abreu, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Coronel do serviço de administração militar (50638511) José Luciano
Fidalgo Esteves, da Polícia de Segurança Pública, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel do serviço de administração militar (50025211) Fernando
Diogo Couceiro, do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris
do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Coronel do serviço de administração militar (51424711) José Henrique Coutinho Ferreira, da Polícia de Segurança Pública, de.
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
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Tenentecoronel do serviço de administração militar (36607062) Eurico Rodrigues Longo, da Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de administração militar (46163061) António José Calvo de Almeida Pereira, das Oficinas Gerais de
Material de Engenharia, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de administração militar (41405662) Fernando Lucas Mota, das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de administração militar (06690763) Octávio de Carvalho Marques, da Manutenção Militar, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de administração militar (08273763)Amadeu Moreira Coimbra, da Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de administração militar (36693361) José
Pinto de Carvalho, das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de administração militar (42477362) Júlio Eduardo Gonçalves de Campos, do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de administração militar (06064465)
Teófilo da Silva Bento, das Oficinas Gerais de Fardamento e
Equipamento, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de administração militar (36100558)
Ernesto Manuel Carvalho Allen, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
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Tenente-coronel do serviço de administração militar (45043360)
Amândio de Mendonça Correia, das Forças de Segurança de
Macau, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Major do serviço de administração militar (12300077) António Paulo
Teixeira de Sousa Machado, do Laboratório Militar dos Produtos
Químicos e Farmacêuticos, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço de administração militar (07079167) Arnaldo Diogo
Saldanha do Vale, das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Major do serviço de administração militar (01927966) Inácio Pinto
do Rosário, da Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço de administração militar (09485573) José Aie
xandre Soares Parro, da Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço de administração militar (60113668) Artur Augusto
de Meneses Moutinho, da Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço de administração militar (50361911) Alvaro Brazinha Mochacho, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço de administração militar (00930769) José Maria
Pires Martins, das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Major do serviço de administração militar (03707865) António Manuel Isidoro de Matos Borges, da Manutenção Militar, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço de administração militar (05072067) Fernando
Cera de Aimeida, da Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Major do serviço de administração militar (11367467) Adalberto
André Travassos Fernandes, das Oficinas Gerais de Fardamento
e Equipamento, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Major do serviço de administração militar (15548873) Carlos Alberto
dos Santos Ferreira, das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Major do serviço de administração militar (00570969) Manuel António Geraldes, das Forças de Segurança de Macau, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço de administração militar (80147069) Fernando de
Jesus Fernandes, da Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço de administração militar (06453070) António José
Ferreira Gomes, da Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço de administração militar (06188679) Vítor Joaquim Fonseca Rebelo, da Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço de administração militar (07759079) Victor Manuel Correia Monteiro, da Manutenção Militar, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de administração militar (00662783) Carlos Manuel Diogo da Graça Rosa, do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Coronel do serviço de material, material, (50773811) Joaquim do Rosário Gonçalves Triguinho, do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de material, manutenção, (51087511), Fernando Roldão Vieira da Silva, da Polícia de Segurança Pública,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
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Tenente-coronel do serviço de material, material, (02558264) António
Manuel Roda Santos Albuquerque, das Oficinas Gerais de Material de Engenharia, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Major do serviço de material, manutenção, (50442311) José Franco
Leandro, das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Major do serviço de material, manutenção, (50831911)Mário Baptista
da Silva, das Oficinas Gerais de Material de Engenharia, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Major do serviço de material, manutenção, (50042911) Justino Maria
Rimourinho, das Oficinas Gerais de Material de Engenharia,
devendo ser considerado nesta situaçáo desde a data da presente
portaria.
Major do serviço de material, material, (00914474) Armindo José
Ventura Rodrigues, das Oficinas Gerais de Material de Engenharia, devendo ser considerado nesta situaçáo desde a data da
presente portaria.
Major do serviço de material, material, (00039267) Carlos Alberto
Gonçalves Oliveira, do Cinciberlant, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço de material, material, (16902974) Orlando Santos
Domingos André, das Oficinas Gerais de Material de Engenharia,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço de material, manutenção, (50299111) José António Ferreira Correia de Oliveira, da Guarda Fiscal, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço de material, manutençzo, (50331911) João Maria
Pinheiro de Freitas Moreira, das Oficinas Gerais de Fardamento
e Equipamento, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
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Capitão do serviço de material, manutenção, (02145671) António
José Borralho Estevens, das Forças de Segurança de Macau,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50318411) Manuel
Francisco Mendes, do Serviço de Polícia Judiciária Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50900211) Humberto
António dos Reis C a t a l i , das Forças de Segurança de Macau,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50475211) Jorge dos
Santos Duarte, da Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51708711) António
Jerónimo Gomes Dias, do Serviço de Polícia Judiciária Militar
de Coimbra, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (52108611) Francisco
Joaquim Botelho Figueira, do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51528511) Manuel
Gaspar, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço geral do Exército (39274756) Adriano Emesto
Leonardo, do Serviço de Polícia Judiciária Militar de Coimbra,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Major do serviço geral do Exército (52053711) Eduardo Rui Valdez
Faria, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço geral do Exército (46174258) João Ricardo Trindade, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser conside
rado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Major do serviço geral do Exército (44286955) José Ernesto Almeida
Ribeiro, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço geral do Exército (50931311) António Frias Vieira,
do Serviço de Policia JudiciBria Militar do Porto, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço geral do Exército (52435811) Luis Cerqueira da
Silva, do Comando-Chefe das Forças Armadas dos Açores,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Major do serviço geral do Exército (52053611) José Augusto Dias
Veloso, do Serviço de Polícia Judiciária Militar do Porto,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Major do serviço geral do Exército (50174711) Carlos Manuel Duarte, da Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Major do serviço geral do Exército (50526111) Lauro Baltazar
da Costa, do Serviço de Policia JudiciBria do Porto, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço geral do Exército (51585811) Manuel Pires Diogo,
da Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Major do serviço geral do Exército (51293511) Fernando Vences
Cordeiro, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército (51306411) Raul Maria Aivado,
da Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército (45330761) António Farinha
Dionisio Alves, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército (51786011) Cristóvão Arnaro
Martins Beirão, da Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.

2~ Serie

ORDEM DO EXERCITO N/ 10

697

Capitão do serviço geral do Exército (89138454) António Augusto
Bartolomeu, da Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército (44109960) Manuel Fernandes,
da Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situaçiío
desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército (52685711) Joaquim António
Dimas, do Serviço de Polícia Judiciária de Évora, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército (04078263) Dagoberto Ribeiro
Gouveia, do Serviço de Polícia Judiciária Militar do Porto,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército (01384367) Manuel Francisco
Trindade Gonçalves, da Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército (51159611) José Carlos Teixeira Godinho, do Serviço de Policia JudiciBria Militar de Évora,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército (52680111) José Machado Heitor, do Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército (51341911) António Caldeira
Magano, do Instituto da Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército (15275473) Fausto Manuel
Nicolau Casa Nova Matos, da Manutenção Militar, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército (50138911) José Luís Dias
Merca, das Forças de Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército (52130311) Manuel Teixeira
Nunes, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Capitão do serviço geral do Exército (51296011) Joaquim Ribeiro
Rosa, das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército (51222811) José de Oliveira
Marçal dos Santos, da Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército (18778877) José Pereira dos
Santos, do Laboratório Militar dos Produtos Químicos e Farmacêuticos, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão chefe de banda de música (13872969) Vasco da Cruz Flamino, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do quadro especial de oficiais (35228760) João
Manuel Fonseca Nunes e Sena, da Guarda Fiscal, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do quadro especial de oficiais (46209762) Manuel
João Belchiorinho Batista, da Guarda Nacional Republicana,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel do quadro especial de oficiais (43405062) Celestino
de Castro Fontes, da Polícia de Segurança Pública, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do quadro especial de oficiais (05316864) Arsénio
Antunes Ferreira, do Comando-Chefe das Forças Armadas da
Madeira, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Major do quadro especial de oficiais (02142464) Francisco José de
Azevedo Martins, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do quadro especial de oficiais (02235564) Basílio Manuel de
Sousa Dias Brito, do Serviço de Polícia Judiciária Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
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Capitão do quadro técnico de secretariado (19332471) José Júlio
Cordeiro Rodrigues, da Presidência do Conselho de Ministros,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (05784463) António Rios
Martins, do Ministério da Administração Interna, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (06204575) Nuno da
Conceição Ferreira da Costa, do Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (04434670) José Manuel
Aleixo, do Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço de assistência religiosa (49061255)Manuel Higino
de Vasconcelos, da Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Nos termos do n.O 6 da alínea b) do artigo 187.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34A/90 de 24 de Janeiro
Coronel de infantaria (51405911)Alcino de Jesus Raiano, do Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo e a prestar serviço,
em diligência, no Gabinete do Ministro da República para a
Região Autónoma dos Açores, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (51407411) José Aires Palmeiro Queimado,
da Direcção da Arma de Infantaria e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coranel de infantaria (50993911) José Almeida Nolasco Pinto, da
Direcção da Arma de Infantaria e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.

700

ORDEM DO EXERCITO NP 10

2: S6rie

Coronel de infantaria (51406211) Carlos Alberto de Oliveira Penim,
da Direcção da Arma de Infantaria e a prestar serviço, em diligência, no Serviço de Polícia Judiciária Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coroncl de infantaria (51393811) Marcelo Heitor Moreira, da Direcção da Arma de Infantaria e a prestar serviço, em diiigência,
nos Serviços Sociais das Forças Armadas, devendo ser considerado liesta situação desde a data da presente portaria.
(i

Coronel de infantaria (50181411) José Cindido de Oliveira Bessa
Meneses, no Quartel-General da Região Militar do Norte e a
prestar serviço, em diligência, no Serviço de Polícia Judiciária
Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Coronel de infantaria (50842911) António Joaquim Marques, na Direcção da Arma de Infantaria e a prestar serviço, em diigência, no
Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (50092311) Victor da Silva Sousa, da Direcção
da Arma de Infantaria e a prestar serviço, em diligência, no
Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (51393711) Américo Mário Mareco Espada de
Sousa, na Direcção da Arma de Infantaria e a prestar serviço,
em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Coronel de infantaria (51163211) Norberto dos Santos, da Direcção
da Arma de Infantaria e a prestar serviço, em diligência, no
Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situaçóo desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (50704811) Fernando dos Santos Rodrigues
Trovão, da DirecçZío da Arma de Infantaria e a prestar serviço,
em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
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Coronel de infantaria (51290811) Manuel Carlos Teixeira do Rio
Carvalho, da Direcção da Arma de Infantaria e a prestar serviço,
em diligência, no Instituto da Defesa Nacional, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (50995211) Albano da Gama Diogo, da Direcção da Arma de Infantaria e a prestar serviço, em diligência,
no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infanaria (51540311) Duarte Rui Lemos de Fontoura, da
Direcção da Arma de Infantaria e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de infantaria (51400011) António Jacques Faure Castelo
Branco Ferreira, da Direcção da Arma de Infantaria e a prestar
serviço, em diligência, na Cruz Vermelha Portuguesa, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria (31039552) António Joaquim Alves Ribeiro da Fonseca, da Direcção da Arma de Infantaria e a prestar
serviço, em diligência, nos Serviços Sociais das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situaçáo desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel de infantaria (09317963) Acácio Manuel Pimenta
Bação, do Quartel-General da Região Militar do Centro e a prestar serviço, em diligência. no Serviço de Polícia Judiciária Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria (41295256) Vitor Manuel Varela Cardoso, da Direcção da Arma de Infantaria e a prestar serviço,
em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel de infantaria (05297365) José Manuel Reboredo Coutinho Viana, da Direcção da Arma de Infantaria e a prestar
serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situaçáo desde a data da
presente portaria.
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Tenente-coronel de infanaria (08964164)Manuel Maria Martins Lopes,
da Direcção da Arma de Infantaria e a prestar serviço, em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria (05121864) José Eduardo Salomáo Mascarenhas, da Direcção da Arma de Infantaria e a prestar serviço,
em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Major de infantaria (09072965)Adelino de Matos Coelho, da Direcção
da Arma de Infantaria e a prestar serviço, em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de artilharia (51311311) João António Duarte Figueira, da
Direcção da Arma de Artilharia e a prestar serviço, em diligência,
nos Serviços Sociais das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de artilharia (51163611) Fernando Manuel Jacob Galriça, da
Direcção da Arma de Artilharia e a prestar serviço, em diligência,
no Instituto da Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Coronel de artilharia (50449111) Carlos Alberto Marques Abreu,
da Direcção da Arma de Artilharia e a prestar serviço, em
diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de artilharia (50277711) António Manuel Zuzarte Bastos, da
Direcção da Arma de Artilharia e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de artilharia (51371811) Rui Manuel Viana de Andrade Cardoso, da Direcção da Arma de Arilharia e a prestar serviço,
em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, de
vendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Coronel de artilharia (51372411) Manuel Alves Serra, da Direcção
da Arma de Artilharia e a prestar serviço, em diligência no Ministerio da Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
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Tenente-coronel de artilharia (02578463) António Ferreira da Silva,
da Direcção da Arma de Artilharia e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de artilharia (08009365) Fausto de Almeida Pereira,
da Direcção da Arma de Artilharia e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de cavalaria (50434511) Norberto Carvalho de Lacerda
Benigno, da Direcção da Arma de Cavalaria e a prestar serviço,
em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Coronel de engenharia (50768311) José Pedro de Sá Morais Marques,
da Direcção da Arma de Engenharia e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de engenharia (50775711) Henrique Marçal de Araújo Leite,
da Direcção da Arma de Engenharia e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de engenharia (50775611) João José Roberto Domingues, do
Quartel-General da Região Militar do Sul e a prestar serviço, em
diligência, no Serviço de Polícia Judiciária Militar de Évora,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel de engenharia (01570963) António Manuel Rosas
Leitão, da Direcção da Arma de Engenharia e a prestar serviço,
em diligência, no Ministério da Defesa Nacional, devendo ser
considerado nesta siuaçáo desde a data da presente portaria.
Coronel de transmissões (50772411)Fernando Manuel Dias do Amara1
Marques, da Direcção da Arma de Transmissões e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
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Coronel de transmissões (50767811) Mário Manuel Pinto dos Santos,
da Direcção da Arma de Transmissões e a prestar serviço, em
diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Coronel de transmissões (50767411) Carlos Alberto Borges do Rego
Falcão, da Direcção da Arma de Transmissões e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria..
Tenente-coronel de transmissões, manutenção, (514785 1 1) Francisco
Morais Assis, da Direcção da Arma de Transmissões e a prestar
serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Tenente-coronel de transmissões, exploração, (50594511) João Joaquim Simões Vilão, da Direcção da Arma de Transmissões e a
prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Tenente-coronel de transmissões (05452263) Joaquim Armando Ferreira da Silva, da Direcção da Arma de Transmissões e a prestar
serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta siuação desde a data da
presente portaria.
Tenente-coronel de transmissões (07474663) Pedro Rocha Pena Madeira, da Direcção da Arma de Transmissões e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel de transmissões (03492164)Francisco António Fialho
da Rosa, da Direcção da Arma dc Transmissões e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major de transmissões, manutenção, (51336011) Edmundo Azevedo
Santos, da Direcção da Arma de Transmissões e a prestar ser-
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viço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Major de transmissões, manutenção, (50246111) Domingos António
Simões Vaz, da Direcção da Arma de Transmissões e a prestar
serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Major de transmissões, exploração, (34177060) António Joaquim
Eufémio, da Direcção da Arma de Transmissões e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nseta situação desde a data da
presente portaria.
Major de transmissões (19572674) Henrique Tavares Pereira Garcia,
da Direcção da Arma de Transmissões e a prestar serviço, em
diligência, no Estado-Maior-Generaldas Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão de transmissões, exploração, (50981311) António Nunes
Ramos, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira e a
prestar serviço, em diligência, no Comando-Chefe das Forças
Armadas da Madeira, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Capitão de transmissões, manutenção, (04433970) José Carlos Alves
Pessoa, da Direcção da Arma de Transmissões e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Coronel do serviço de saúde (50509611)Júlio Adelino Duarte Ribeiro,
do Hospital Militar Principal e a prestar serviço, em diligência,
nos Serviços Sociais das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel do serviço de saúde (50936311) Macário João de Sousa
Tapadinhas, da Direcção do Serviço de Saúde e a prestar serviço, em diligência, nos Serviços Sociais das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
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Tenente-coronel do serviço de saúde (45520561) Jos6 Mendes Rodrigues Bento, da Direcção do Serviço de Saúde e a prestar serviço, em diligência, nos Serviços Sociais das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço de saúde (08396280) António Manuel Norte de
Oliveira Dias, da Direcção do Serviço de Saúde e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Coronel do serviço de administração militar (51022611) Agostinho
Fernandes Mesquita Pinto, do Centro de Gestão Financeira da
Região Militar do Norte e a prestar serviço, em diligência, na
Cruz Vermelha Portuguesa, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Coronel do serviço de administração militar (50188511) Manuel de
Souss Cardoso da Silva, da Direcção do Serviço de Administração Militar e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Coronel do serviço de administração militar (51475111) António da
Silva Dores, da Direcção do Serviço de Administração Militar
e a prestar serviço, em diligência, na Direcção do Serviço de
Polícia Judiciária Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de administração militar (50515211)
Arnaldo Gomes Gomes, da Direcção do Serviço de Administração Militar e a prestar serviço, em diligência, no Ministério da
Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de administração militar (80290459) João
Baptista Teixeira de Azevedo, da Direcção do Serviço de Administração Militar e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de administração militar (01183564) Fernando Filipe Henriques, da Direcção do Serviço de Administra-
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ção Militar e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de administração militar (36351862)Francisco da Silva Marques, da Direcção do Serviço de Administração Militar e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de material, manutenção, (50592111) Jaime
Fernandes Soares, do Depósito Geral de Material de Guerra e
a prestar serviço, em diligência, na Direcção do Serviço de
Polícia Judiciária Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de material, material, (04233764) Rogério
Marreiros da Silva, da Direcção do Serviço de Material e a
prestar serviço, em diligência, no Ministério da Defesa Nacional,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel do serviço de material, manutenção, (50681711) José
Luís Vilar dos Santos, da Direcção do Serviço de Material e a
prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente oprtaria.
Tenente-coronel do serviço de material, manutenção, (08887364)
António Lobarinhas Garrido, da Direcção do Serviço de Material e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General
das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Major do serviço de material, manutenção, (50007311) José Ameixeira dos Santos, da Direcção do Serviço de Material e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças
Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Major do serviço de material, manutenção, (51087611) Artur Augusto
Pinto, da Direcção do Serviço de Material a prestar serviço,
em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
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Tenentecoronel do serviço geral do Exército (46184055) José Vital
Ferreira da Silva, da Chefia do Serviço Geral do Exército e a
prestar serviço, em diligência, no Ministério da Defesa Nacional,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (87000156) Victor
Manuel Ribeiro dos Santos, da Chefia do Serviço Geral do
Exército e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (505991 11) Armindo
Marques Veiga, da Chefia do Serviço Geral do Exército e a
prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço geral do ExBrcito (47092257) Josenaldo
Soares de Paula Carvalho, da Chefia do Serviço Geral do Exército e a prestar serviço, em diligência, no Instituto da Defesa
Nacional, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51 158611) Tos6 Pereira
Pinto Cabaço, da Chefia do Serviço Geral do Exército e a prestar serviço, em diligência, nos Serviços Sociais das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Major do serviço geral do Exército (51708511) Viriato Pereira Marques, da Chefia do Serviço Geral do Exército e a prestar serviço,
em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Major do serviço geral do Exército (50039911) António de
Henrique, da Chefia do Serviço Geral do Exército e a
serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das
Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
da presente portaria.

Novais
prestar
Forças
a data

Major do serviço geral do Exército (50440611) Armando José Ganchinho Ventura, da Chefia do Serviço Geral do Exército e a
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prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Major do serviço geral do Exército (516692 11) Américo Vala Chagas,
da Chefia do Serviço Geral do Exército e a prestar serviço, em
diligência, nos Serviços Sociais das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do serviço geral do Exército (50587811) José de Almeida
Messias Albano, da Chefia do Serviço Geral do Exército e a
prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-Generaldas Forças
Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Major do serviço geral do Exército (52058011) Manuel Francisco
Bonifácio Carne Azeda, da Chefia do Serviço Geral do Exército
a a prestar serviço, em diligência, nos Serviços Sociais das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército (50452911) José Claudino Tregeira, da Chefia do Serviço Geral do Exército e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército (50571611) Marcelino Maria
Valério, da Chefia do Serviço Geral do Exército e a prestar
serviço, em diligência, na Guarda Nacional Republicana, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército (50453111) Manuel Antbnio
Silvério, da Chefia do Serviço Geral do Exército e a prestar
serviço, em diligência, no Ministério da Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do serviço geral do Exército (51533411) Américo Mateus
Lourenço, da Chefia do Serviço Geral do Exército e a prestar
serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças
Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
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Capitão do serviço geral do Exército (51211611) Jacinto Valentim
Freixa, da Chefia do Serviço Geral do Exército e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército (51176211) Adelino da
Conceição Vinagre Galindro, da Chefia do Serviço Geral do
Exército e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército (46170861) Manuel João Sovela
Canto, da Chefia do Serviço Geral do Exército e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército (52399311) Rui Joaquim Trindade Baixa, da Chefia do Serviço Geral do Exército e a prestar
serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Major chefe de banda de música (52068011) António Moreira
Teixeira, da Inspecção de Bandas e Fanfarras do Exército e a
prestar serviço, em diligéncia, nos Serviços Sociais das Forças
Amadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (08311066) António Fraganito Olho-Azul, da Chefia do Sewiço Geral do Exército e a
prestar serviço, em diligência, na Guarda Nacional Republicana,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (08143765) Luis Eugénio
Tomás Rebelo, do Batalhão do Serviço Geral do Exército e a
prestar serviço, em diligência, nos Serviços Sociais das Forças
Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (01959768) António Manuel Ilhéu Nobre, da Chefia do Serviço Geral do Exército e a
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prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (01527665)Vítor Manuel
Serrador Fonseca da Mota, do Batalhão do Serviço Geral do
Exército e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (08514867) Fernando José
Cerqueira Martins, do Batalhão do Serviço Geral do Exército
e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (10565567) José Acácio
da Veiga Marcelino, da Chefia do Serviço Geral do Exército
e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (07582269) José António
Garcia Pereira Lima, da Chefia do Serviço Geral do Ex6rcito
e a prestar serviço, em diligência, na Comissão de Extinção da
Pide/DGS, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (07727564) António
José Batista da Fonseca, da Chefia do Serviço Geral do Exército
e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (19858770) Abel António
Coelho Bento, da Direcção da Arma de Infantaria e a prestar
serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças
Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (07542475) Alberto Manuel Vítor Braz, do Regimento de Comandos e a prestar serviço,
em diligência, no Ministério da Defesa Nacional, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
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Capitão do qaudro técnico de secretariado (08475367) José Morgado
Carvalho, da Direcção do Serviço de Administração Militar e a
prestar serviço, em diligência, nos Serviços Sociais das Forças
Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Capitão do quadro técnico de secretariado (00247365) Norberto de
Sousa Correia, do Batalhão do Serviço Geral do Exército e a
prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço postal militar (33179057) António Escoval Chanama, da Direcção do Serviço de Pessoal e a prestar
serviço, em diligência, nos Serviços Sociais das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Major do serviço postal militar (41192559) António Marques da Ccnceiçáo Domingos, da Direcgão do Serviço de Pessoal e a prestar
serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Major do serviço postal militar (32210656) Fernando de Assunção
Santana Neves, da Direcgão do Serviço de Pessoal e a prestar
serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Major do serviço postal militar (42405358) AbeI pereira Lontro,
da Direcção do Serviço de Pessoal e a prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço postal militar (47065061) Manuel Fernando Mendonça, da Direcção do Serviço de Pessoal e a prestar serviço,
em diligência, na Comissão de Extinção da Pide/DGS, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço postal militar (44095458) António Bidarra de
Andrade, da Direcção do Serviço de Pessoal e a prestar serviço,
em diligência, no Ministério da Defesa Nacional, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)
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Passagem à situação de reserva
Coronel de transmissões (50974911) José Eduardo Roquete Morujão,
nos termos da alínea c) do artigo 168.O do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei na0 34A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Fevereiro de 1991, fica
com a pensão mensal de 374 100$00, conta 38 anos de serviço.
Capitão de transmissões (50443411) António Lopes Aleixo,
nos termos da alínea c) do artigo 168P do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Março de 1991, fica
com a pensão mensal de 261 200900, conta 40 anos de serviço.
Capitão do serviço de material, manutenção, (51091011) Fernando
Rodrigues Marques, nos termos da alínea c) do artigo 168P
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-AI90 de 24 de
Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de
Fevereiro de 1991, fica com a pensão mensal de 285 490800,
conta 40 anos de serviço.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50438111) Vítor Feliciano Rodrigues Vitorino, nos termos da alínea a) do artigo 168.O
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90 de 24 de
Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Janeiro de 1991, fica com a pensão mensal de 327 330$00, conta
45 anos de serviço.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51112311) João Pires,
nos termos da alínea a) do artigo 168.O do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1991, fica
com a pensão mensal de 341 602js00, conta 48 anos de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (52109811) Francisco José
Branquinho Baloca, nos termos da alínea a) do artigo 168.O
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 5 de
Fevereiro de 1991, fica com a pensão mensal de 261 200js00,
conta 45 anos de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (51983411) João Silvestre Martins, nos termos da alínea c) do artigo 168.O do EMFAR, apro-
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vado pelo Decreto-Lei nP 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Março de 1991, fica
com a pensão mensal de 268 440$00, conta 41 anos de serviço.
(Por portaria de 8 de Abril de 1991.)

Passagem ii situação de reforma extramdinácia
a) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência de 12 de Março de 1990, publicado no Diário da República,
n.O 71, I1 Série, de 26 de Março de 1990, passaram a ser pagos
pela Caixa Geral de Aposentações, a partir do mês de Abril de
1990, os oficiais a seguir indicados:
Coronel de artilharia (50338911) Henrique Manuel Fortes Dias Ferreira, 225 900$00.
Tenente-coronel de artilharia (50581711) Fernando José de Morais
Jorge, 202 100$00.
Tenente-coronel de infantaria (41444762) António Joaquim Flausino
Raimundo, 171 200$00.
b) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência de 14 de Dezembro de 1990, publicado no Diário da República, n.O 299, I1 Série, de 29 de Dezembro de 1990, passaram a
ser pagos pela Caixa Geral de Aposentações, a partir do mês de
Janeiro de 1991, os oficiais a seguir identificados:
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (37674559) Francisco
Pereira de Almeida Lopes, 249 800$00.
Major de infantaria (11378672) Fernando Policarpo, 218 000$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50084711) João António Madeira, 202 100$00.
Oficiais de complemento
Passagem B situação de reserva territorial
Por terem sido julgados incapazes de todo o serviço militar, pela
Junta Hospitalar de Inspecção, aptos para o trabalho e para
angariar meios de subsistência, passam à situação de reserva
territorial, nos termos do artigo 368.O, de 24 de Janeiro, os
oficiais milicianos a seguir mencionados, devendo ser considerados nesta situação nas datas das portarias que se Ihes
indicam:
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Centro de Instruçáo de Artilharia AntiaBrea de Cascais
Soldado cadete de artilharia (17163884) Manuel Gonçalo Pereira
Martins Dias.
(Por portaria de 20 de Março de 1991.)

Escola Pratica de Transmissões
Soldado cadete de transmissões (09483887) João Carlos de Noronha
Xavier Simões.
(Por portaria de 5 de Abril de 1991.)

Bataiháo do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (02029386) Mário Jorge Cunha Moreira Arruda.
(Por portaria de 19 de Março de 1991.)

Baixas de serviço
Oficiais de complemento, na situação de reserva, por terem atingido
o limite de idade, nos termos do 5 5.O do artigo 61P do Decreto-Lei na0 12 017, de 2 de Agosto de 1926:
Direcção do Serviço de Pessoai
Alferes miliciano de infantaria Joaquim Abíiio Conceição Carvalho,
devendo ser considerado nesta situação desde 29 de Abril de
1991.
Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Tenente miliciano de infantaria António Joaquim Vargas Palma,
devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Abril de
1991.
Alferes milicianos de infantaria Luís Infante de Lacerda de Sttau
Monteiro, Eduardo Augusto da Cunha, Francisco Carneiro Peres,
José Adolfo Santos Pereira Andrade e Henrique Bernardo Mar-
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tins Carneiro, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 3, 4, 8, 9 e 13 de Abril de 1991.
Tenentes milicianos de artilharia Vasco Miguel de Me10 S. G . Cardoso, Armando Pereira de Carvalho e José Fernando Bernardo
da Luz, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 7, 22 e 25 de Abril de 1991.
Alferes milicianos de artilharia Manuel Francisco Raposo Palma e
António José de Azevedo, devendo ser considerado nesta situação desde, respectivamente, 22 e 27 de Abril de 1991.
Tenente miliciano de cavalaria Vasco da Silva Gonçalves, devendo
ser considerado nesta situação desde 2 de Abril de 1991.
Alferes miliciano de cavalaria Fernão Vaz Pinto da F. S. P. E. Castro, devendo ser considerado nesta situação desde 10 de Abril
de 1991.
Tenente miliciano de engenharia José Inácio Sarmento de V. E. Castro, devendo ser considerado nesta situação desde 28 de Abril
de 1991.
Tenentes milicianos do serviço de saúde Berto Luís Guerreiro Carmo, João Francisco da Silva Tavares e Luís Manuel de Freitas
Teixeira Dinis, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 18, 26 e 26 de Abril de 1991.
Alferes milicianos do serviço de saúde Miguel José Brás, António
de Pádua Santos e Manuel Pinheiro Cristóvão Cardoso, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 15, 20
e 25 de Abril de 1991.
Alferes milicianos do serviço de administração militar Jubilino José
Carneiro Pereira e Fernando dos Santos Silva, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 23 e 28
de Abril 1991.
Alferes miliciano da força aérea Jorge Bentes Dionísio de Jesus,
devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Abril de
1991.
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Quartet-General da Região Miitar do Norte
Tenente miliciano de artilharia Eduardo António Iglésias Almeida,
devendo ser considerado nesta situação desde 26 de Abril de
1991.
Quartel-General da Região Militar do Centro
Tenente miliciano de infantaria Frederico Werther Gomes da Costa
e Maia Mendonça, devendo ser considerado nesta situação desde
16 de Abril de 1991.
Tenente miliciano de artilharia Duarte Nunes da Gama, devendo ser
considerado nesta situação desde 17 de Abril de 1991.
Alferes miliciano de artilharia António de Castro Alves Ferreira da
Silva, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Abril
de 1991.
Alferes miliciano de engenharia Jorge Manuel Mateus Ferreira de
Matos, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de
Abril de 1991.
Tenente miliciano do serviço de saúde Albano Joaquim Proença de
Almeida, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de
Abril de 1991.
Alferes miliciano do serviço de saúde José Gil Costa, devendo ser
considerado nesta situação desde 8 de Abril de 1991.
Alferes miliciano do serviço de saúde Adriano Lopes de Figueiredo,
devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Abril de
1991.
Quartel-General da Região Militar do Sul
Tenente miliciano de infantaria Mário de Campos Leal Diogo, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Abril de
1991.
Alferes miliciano de infantaria Jorge da Costa Vasconcelos da C.
Pimentel, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de
Abril de 1991.
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Quartel-General da Zona Militar dos Açores
Tenente miliciano de artilharia José Paim da S. Estrela Rego, devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Abril de 1991.

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Graduado no posto de tenente-coronel de infantaria, na situação de
reforma extraordinária, nos termos dos artigos 1." e 4." do
Decreto-Lei nP 295/73 de 9 de Junho, o capitão de infantaria
graduado em major (37146153) António Maria de Arnorim
Pessoa Varela Pinto, contando a antiguidade desde 17 de Outubro de 1988.
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 4.0 do Decreto-Lei na0295/
173 de 9 de Junho).
(Por portaria de 23 de Abril de 1991.)

V

-COLOCAÇOES, EXONERAÇóES E TRANSFERBNCIAS
Oficiais dos quadros permanentes
Corpo de Oficiais Generais
Estado-Maior-General das Forças Armadas

General (51061411) Gabriel Augusto do Espírito Santo, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 1 de Abril de 1991.)
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Direcção da Arma de Infantaria
Brigadeiro (51395911) Joaquim Simões Duarte, da Inspecção-Geral
do Exército.
(Por portaria de 11 de Abril de 1991.)

Oficiais dos quadros permanentes
Arma e serviços
Estado-Maior do Exército
Tenente-coronel de artilharia (46278059) José Manuel Campante
Carvalho, das Forças de Segurança de Macau.
(Por portaria de 1 de Abril de 1991.)

Major de cavalaria (07984869) Miguel João de Oliveira Sequeira
Marcelino, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa
(Por portaria de 5 de Abril de 1991.)

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria (51402311) José Luís Guerreiro Portela, da
Guarda Nacional Republicana.
(Por portaria de 1 de Março de 1991.)

Direcção da Arma de Cavalaria
Tenente-coronel de cavalaria (42479161) Hernâni dos Anjos MOAS,
do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 21 de Fevereiro de 1991.)

Direcção da Arma de Engenharia
Major de engenharia (17036676) António José dos Santos Matias,
da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
da Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 11 de Março de 1991.)
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Direcção da Arma de Transmissões
Coronel de transmissões (50767311) João Carlos de Azevedo Araújo
Geraldes, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Direcção do Serviço Histórico Militar
Coronel de infantaria (50182211) António Jaime Vieira Montez, da
Direcção da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 25 de Março de 1991.)

Chefia do Serviço de Material de Instrução
Coronel de artilharia (51464611) António José Ribeiro Mendes Núncío, da Academia Militar.
(Por portaria de 19 de Março de 1991.)

Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Tenente-coronel de transmissões (01639663) José António Magalhães
Barros dos Santos, da Direcção da Arma de Transmissões.
(Por portaria de 1 de Março de 1991.)

Major do serviço de administração militar (00121264) Úlpio Napoleão
Femandes, do Centro Financeiro do Exército.
(Por portaria de 1 de Abril de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Norte
Major de cavalaria (15269169) João Paulo Amado Vareta, do Quartel-General da Zona Militar da Madeir6
(Por portaria de 15 de Abrii de 1991.)

Coronel do serviço de administração militar (51022611) Agostinho
Fernando Mesquita Pinto, do Centro de Gestão Financeira da
Região Militar do Norte.
(Por portaria de 2 de Abril de 1991.)
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Quartel-General da Zona Militar da Madeira
Tenente-coronel de artilharia (04538864) Rui Alexandre Carita Silvestre, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 2.
(Por portarin de 1 de Mnrço de 1991.)

Tenente de transmissões, manutenção, (09547773) José João da
Costa Pereira, do Depósito Geral de Material de Transmissões.
(Por portaria de 2 de Abril de 1991.)

Capitão do quadro técnico de secretariado (02261673) José António
Pires, do Regimento de Infantaria do Funchal, devendo ser
considerado nesta situação desde 23 de Julho de 1990.
(Por portaria de 30 de Abril de 1991.)

Escola Prática de Infantaria
Major de infantaria (44011162) Nélson de Sousa Figueiredo, da
Chefia do Serviço de Material de Instrução.
(Por portaria de 11 de Março de 1991.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Capitão do quadro técnico de secretariado (00135866) José Martins
Carreto, do Colégio Militar.
(Por portaria de 9 de Abril de 1991.)

Regimento de Infantaria de Beja
Tenente-coronel de infantaria (06999063) José Nunes Geraldes, do
Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 11 de Abril de 1991.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Alferes de infantaria (06672988) Rui Alexandre Ramos Silva, do
Regimento de Comandos.
(Por portaria de 5 de Fevereiro de 1991.)
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Regimento de Artilharia de Costa
Capitão do quadro técnico de secretariado (13186269) Carlos Manuel
Lopes de Oliveira, do Regimento de Infantaria de Castelo
Branco.
(Por portaria de 10 de Abril de 1991.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Tenente-coronel de artilharia (05277565) Victor Manuel Freire de
Bastos e Silva, do Grupo de Artilharia de Campanha da l.I1 Brigada Mista Independente (Regimento de Artilharia de Leiria).
(Por portaria de 19 de Março de 1991.)

Regimento de Artiiharia da Serra do Pilar
Tenente de artilharia (15369685) João Luis Morgado Silveira, da
Escola PrBtica de Artilharia.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Capitão do serviço de material, manutenção, (09690767) Aníbal de
Oliveira Araújo Valente, do Quartel-General da Região Militar
do Norte.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Major de engenharia (17911776) António Jorge Gomes Coelho, da
Delegação dos Serviços de Fortificações e Obras do Exército da
Região Militar do Norte.
(Por portaria de 10 de Abril de 1991.)

Escola PrBtica de Transmissões
Alferes de transmissões, manutenção, (11068479) Moisés Eleutério
Carroceiras Vaz, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 2 de Abril de 1991.)
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Escola Prhtica do Serviço de Material
Tenente do serviço de material, material, (17977477) Gustavo Jorge
Dias, da Direcção do Serviço de Material.
Tenente do serviço de material, material, (10430280) Jorge Manuel
Lopes Gurita, da Direcção do Serviço de Material.
(Por portaria de 31 de Janeiro de 1991.)

Batalhão do Serviço de Material
Major do serviço de material, manutenção, (50533911) Joaquim
Maria Franco Leandro, do Regimento de Cavalaria de Braga.
(Por portaria de 18 de Março de 1991.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
Capitão de transmissões e exploração (50981311) António Nunes
Ramos, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Instituto Superior Militar
Tenente-coronel de infantaria (01450363) António Luís Ferreira do
Amaral, do Batalhão de Apoio e Serviços da 1." Brigada Mista
Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 14 de Abril de 1991.)

Escola Militar de Electromecânica
Capitão do serviço de material, manutenção, (50535211) Manuel
José Pessoa Dias, do Depósito Geral de Material de Guerra.
(Por portaria de 18 de Março de 1991.)

Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Porto
Tenente-coronel do serviço de administração militar (01425511) José
Emílio Gomes de Almeida, do Centro de Gestão Financeira
da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 6 de Abril de 1991.)
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Hospital Militar Principal
Coronel do serviço de saúde (52156311) Artur Pinto de Magalhães
Mateus, do Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris do
Exército.
(Por portaria de 1 de Março de 1991.)

2." Tribunal Militar Territorial do Porto
Reconduzido nas funções de juiz militar vogal do 2.O Tribunal
Militar Territorial do Porto, para o biénio 1991/93, com início
em 12 de Abril de 1991, nos termos do n.O 2 do artigo 237."
do Código de Justiça Militar, o coronel de artilharia Alberto
Marques da Silva.
(Por portaria de 12 de Abril de 1991.)

Centro Financeiro do Exército
Tenente-coronel do serviço de administração militar (36693361) José
Pinto de Carvalho, das Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Porto.
(Por portaria de 10 de Abril de 1991.)

Serviço da Polícia Judiciária Militar de Coimbra
Capitão do quadro técnico de secretariado (19858770) Abel António
Coelho Bento, da Direcção da A m a de Infantaria.
(Por portaria de 16 de Abril de 1991.)

Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris do Exército
Coronel do serviço de saúde (51264711) Carlos Alberto da Costa
Oliveira, da Direcção do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 1 de Março dc 1991.)

Ministério de Saúde
Tenente-coronel do serviço de saúde (08221269) José António Aranda
da Silva, do Laboratório Militar dos Produtos Químicos e
Farmacêuticos.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1990.)
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-RECTIFICAÇÕES DE PENSOES DE RESERVA

Rectificação de pensão de reserva
O valor da rectificação de pensão de reserva do major de infantaria
(41138257) Fernando Augusto de Alrneida Laborinho Rodrigues
foi alterado para 294 020$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação de pensão de reserva do tenentecoronel de
artilharia (51221811) Henrique Artur B. Jales Moreira foi alterado para 323 750800, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação de pensão de reserva do capitão do quadro
especial de oficiais (00453458)António Augusto da Costa Campinas foi alterado para 285 490$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
(Por portaria de 10 de Abril de 1991.)

Colocações e desempenho de funções
Continuam na efectividade de serviço
1) O coronel de infantaria (51394411) Carlos Afonso Soares de
Almeida Brandão continuou a prestar serviço no Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Braga, após a sua passagem 2i situação
de reserva, em 26 de Abril de 1991.

Passam a prestar serviço
2) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (50508611) Fernando Dias Frade passou a prestar serviço
no Jornal do Exército, desde 16 de Abril de 1991.
3) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(52264711) Arnaldo de Jesus da Luz passou a prestar serviço no
Quartel-General da Região Militar do Centro, desde 16 de Abril
de 1991.

726

ORDEM DO EXJIRCITO Na010

2." série

Deixam de prestar serviço
4) O brigadeiro, na situação de reserva, (51170311) José Simões
de Faria deixou de prestar serviço no Comando-Geral da Guarda
Fiscal, desde 1 de Outubrbo de 1990.
5) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50452311) João Venâncio Amaro Gancho deixou de prestar serviço no Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana, desde
18 de Abril de 1991.
Outras situações
6) Por despacho de 21 de Março de 1991, do General Ajudante
-General do Exército, foi nomeado por escolha para o cargo de
Comandante do Batalhão de Infantaria de Aveiro, função que desempenha desde 18 de Abri1 de 1991, o tenente-coronel de infantaria
(00116563) Cesário António da Silva e Costa.
7) Desde 8 de Abril de 1991, encontra-se a prestar serviço, em
diligência de carácter permanente, na Direcção da Arma de Cavalaria, mantendo a sua colocação no Regimento de Lanceiros de Lisboa, o tenente-coronel do quadro especial de oficiais (31272561)
José António Caimoto Duarte.
8) Nos termos do despacho nP 18, de 21 de Março de 1991, do
General Chefe do Estado-Maior do Exército, ficam os oficiais abaixo
indicados a prestar serviço no Estado-Maior do Exército, em acumulação com as funções docentes no Instituto de Altos Estudos Militares, desde 4 de Abril de 1991:
Tenente-coronel do serviço de administração militar (05966764) José
Carlos Mendonça da Luz.
Tenente-coronel do serviço de administração militar (02234264) Luis
Augusto Sequeira.
Major de engenharia (01377472) António José Maia Mascarenhas.
Major de infantaria (04719366) Valdemar José Moura da Fonte.
Major do serviço geral do Exército (32149760) António Cordeiro
Vieira.
Major de artilharia (07251372) Alfredo Nunes Cunha Piriquito.
Major de infantaria (14033168) António José Marques Pires Nunes.
Major de transmissões (03823372) José Artur Paula Quesada Pastor.
Major de infantaria (05984173) Artur Neves Pina Monteiro.
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Major de artilharia (08323268) Mário Augusto Mourato Cabrita.
Major de cavalariai (12033970) Guilherme Ferraz Bela Morais.
Major de cavalaria (01354980) José Carlos Filipe Antunes Calçada.
9) Nos termos do despacho n.O 18, de 21 de Março de 1991, do
General Chefe do Estado-Maior do Exército, ficam os oficiais abaixo
indicados a prestar serviço no Estado-Maior do Exército, em acumulação com as funções docentes na Academia Militar, desde 5 de
Abril de 1991:
Tenente-coronel de infantaria (05754164) José Adelino Mota Castro
Carneiro.
Tenente-coronel de artilharia (07922164) Victor Marçal Lourenço.
Tenente-coronel de infantaria (31627662) Esmeraldo Rosa Monteiro
Azevedo.
Tenente-coronel do serviço de material (00812563) Mhrio Francisco
Tavares.
Tenente-coronel de artilharia (04358064) José Domingos Canatário
Serafim.
Major de infantaria (50632371) Henrique José Figueiredo Isidoro.
Major de engenharia (08189665) Isaías de Figueiredo Ribeiro.
Major de cavalaria (18575272) Luís Manuel Martins Assunção.
Major do serviço de administração militar (01587567) Rui Fernando
Miranda Vieira.
Capitão de infantaria (06737381) Nuno Augusto Teixeira Pires Silva.
Capitão de engenharia (02742883) Herrninio Teodoro Maio.

Cursos, estágios e tirocínios
10) Deve ser averbado ao capitão do SM/STMM (50364011)
José António Bravo Frasco o Curso de Manutenção de Radar MPDR
45, que frequentou na Siemens -RFA, no período de 24 de Janeiro
de 1984 a 25 de de Maio de 1984, com aproveitamento.
11) Deve ser averbado aos tenentes do serviço geral do Exército
abaixo indicados o Curso de Promoção a Capitão/Serviço Geral do
Exército, que frequentaram no Batalhão do Serviço Geral do Exército no período de 7 de Janeiro de 1991 a 12 de Abril de 1991, com
a classificação que a cada um se indica (em valores):
(07861976) António Júlio Piçarra Chaves, 16,42.
(17446271) José da Graça Valente Melato, 15,84.
(07839777) Fernando José do Carmo Damil, 15,66.
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(12893076) Luis Manuel Oliveira Ricardo, 15,58.
(09034477) Albano Braz das Neves, 15,57.
(12299476) António José Dias Pereira, 15,37.
(01433676) José Faustino Esteves Femandes, 15,36.
(09 152576) Arsénio Jorge Martins Fernandes, 15,35.
(16489773) Joaquim da Silva Ferreira, 15,23.
(03454576) Luis Filipe Marques da Cruz Macedo, 15,18.
(14080774) Jorge Manuel Marques Pereira, 15,12.
(61446073) José Casimiro Jácome Martins, 15,05.
(10988573) José Aires Carvalho Fragoso, 15,02.
(11504376) Victor Jorge Leite, 15,Ol.
(08905374) Daniel Francisco Silva Coelho de Moura, 14,85.
(61372874) José Henrique Neto Pires, 14,76.
(15171674) Emídio Carlos Piedade Modesto, 14,61.
(09680673) Carlos Pires Martins, 14,60.
(15881773) João Alberto Lopes dos Santos, 14,26.
12) Assunto: Nomeação para a frequência do Curso Superior de
Comando e Direcção no ano lectivo de 1991/92.
1. Ouvido o Conselho Superior do Exército, reunido em 5 de Novembro de 1990, nomeio para a frequência do Curso Superior
de Comando e Direcção do Ano Lectivo de 1991/92 os seguintes
oficiais:
a. De infantaria:
-Coronel (50991011) Rodrigo Femando Morcira Campos.
- Coronel (51403911) José Alberto Reynolds Mendes.
-Coronel (50991311) José Manuel da Silva Viegas.
b. De artilharia:

-Coronel (51372711) José Augusto Moura Soares.
-Coronel (51341311) João Manuel de Me10 Mariz Fernandes.
c. De cavalaria:
-Coronel

(50128011) António Vital Femandes Faia.
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d. De engenharia:

- Coronel (50775111)

Eduardo Augusto Nunes Pinto.

e. De transmissões:

(50773111) Luís Miguel da Costa Alcide de
-Coronel
Oliveira.

f. Do serviço de saúde:

-Coronel (50973811) António Ribeiro Paralta de Figueiredo.
g. Do serviço de administração militar:

-Coronel

(50473611) Augusto Pires de Sousa Neves.

Lisboa, 6 de Novembro de 1990.-0 Chefe do Estado-Maior
do Exercito, Mário Firmino Miguel, general.
Pensões de invalidez

13) a) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos e Previdência,
de 14 de Dezembro de 1990, publicada no Diário da República,
n.O 299, I1 Série, de 29 de Dezembro de 1990, passaram a ser pagos
pela Caixa Geral de Aposentações, a partir do mês de Janeiro de
1991, os oficiais a seguir identificados:
Alferes miliciano do serviço de administração militar (70250670)
Guilherme Augusto da Silva Pereira, 127 ú00$00.
Alferes miliciano de infantaria (17730470) Eduardo Martins Pciciia
Robalo Gouveia, 17 000$00.
6) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos e Previdência,
de 15 de Janeiro de 1991, publicada no Diário da República, n . O 23,
I1 Série, de 28 de Janeiro de 1991, passou a ser pago pela Caixa
Geral de Aposentações, a partir do mês de Fevereiro de 1991, o
oficial a seguir identificado:
Tenente miliciano de infantaria (02369853) Artur da Silva Matos,
17 OOO$OO.

730

ORDEM DO EXERCITO N." 10

2.' Série

C ) Por despacho da Caixa Geral de Depósitos e Previdência,
de 15 de Abril de 1991, publicado no Diúrio da Repríblicn, n.O 97,
I1 Série, de 27 de Abril de 1991, passou a ser pago pela Caixa Geral
de Aposentaçóes, a partir do mês de Maio de 1991, o oficial a
seguir identificado:

Tenente miliciano do serviço de pessoal/secretanado
Alvaro Boavida Polana, 168 140900.

(02096663)

Rectificações
14) Na Or-de112do Exército, n.O 3, 2." Série, de 1 de Fevereiro
de 1991, página 238, onde se lê «capitão do serviço de material
(5 1124311) Carlos Frederico Neu Dias Antunes* deve ler-se «capitão
do serviço de material (51124311) Carlos Frederico Dias Antunes».
15) Na Ordem do Exército, n.O 7, 2." Série, de 1 de Abril de
1989, página 493, onde se lê «alferes miliciano do serviço de saúde
José Belarmino Rosa» deve ler-se «José Belarmino Costa de Sousaw.
16) Nula e de nenhum efeito a portaria de 28 de Novembro
de 1987, publicada na Ordem do Exército, 2." Série de 1988, página 134, que colocou no Regimento de Engenharia n.O 1, na situação
cie disponibilidade, o aspirante a oficial miliciano de engenharia
(03495482) Carlos Manuel dos Santos Barroso colocado na Direcção
do Serviço de Fortificações e Obras do Exército, nos termos do
Decreto-Lei n.O 316-A/76, desde a mesma data.
17) Na Ordem do Exército, 2." Série, n.O 3/91, página 230, de
1 de Fevereiro de 1991, respeitante à colocação do capitão do quadro técnico de secretariado (11916168) Carlos Manuel Lourenço,
onde se lê «da Chefia do Serviço Geral do Exército» deve ler-se
«Chefia do Serviço Cartográfico do Exército».
18) O aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde
(10999082) Luis Alberto Ferreira Freitas está colocado no Regimento
de Infantaria do Funchal e não no Batalhão do Serviço de Saúde,
como está publicado na Ordem do Exército, 2." Série, n.O 15, de
1 de Agosto de 1990, página 663.
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Dezembro, 13 -Tenente miliciano de infantaria (01017764) José
Guilherme Gouveia de Almeida Coutinho, do Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Viseu, na situação de licenciado.

Junho, 5 -Alferes miliciano de infantaria, na situação de reserva,
(31244157) Manuel Cameira Leitão, do Quartel-General da Região Militar dc Lisboa.

Abril, 16 -Alferes rniliciano de infantaria (02607687) Pedro Vitorino Ramos Fernandes, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra.

Agosto, 7 - Tenente miliciano de infantaria, na situação de reserva.
Remigio do Nascimento de Freitas, do Quartel-General da Zona
Militar da Madeira.
Agosto, 22 -Tenente miliciano de infantaria, na situação de reserva,
(07613464) Possidónio Lopes, do Quartel-General da Região
Militar de Coimbra.

deficiente das Forças Armadas
Fevereiro, 21 -Tenente-coronel
(37674559) Francisco Pereira de Almeida Lopes, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Março, 5 -Tenente miliciano de infantaria, na situação & reserva,
(32213158) Alvaro Lourenço Bandeira, do Quartel-General da
Região Militar do Centro.
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O Chefe do Estado-Maior do Exército

josé Alberto Loureiro dos Santos, general
Está coi-iforme:

O Ajudante-General

Silvino da Cruz Curado, general

2:

Séiie

MINISTÉRIODA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXERCITO
2.a SERIE
N.o 11/1 DE JUNHO DE 1991

Publica-se ao Exército o seguinte:

I

-JUSTIÇA E DISCIPLINA

Condecorações
Ministério da Defesa Nacional
EatadeMaior do Exército
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.O 5661711, de 20 de Dezembro, os seguintes
oficiais:
25 de Janeiro de 1991

Coronel do serviço de saúde (50938411) António de Oliveira Pedro.
Coronel do serviço de saúde (50938111) Eduardo Manuel Pereira
da Mota.
Coronel do serviço de saúde (31091753) Jorge Manuel de Sousa
Goulão Pestana Bastos.
Fica nula e de nenhum efeito a publicação da condecoração da
medalha de ouro de comportamento exemplar constante na
Ordem do Exército n.O 6 de 15 de Março de 1991, página 439,
respeitante aos oficiais acima mencionados.
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Oficiais dos quadros permanentes
Corpo de Oficiais Generais
Passagem à situação de adido
Nos termos do nP 5 da alínea b) do artigo 187." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei no034-AI90 de 24 de Janeiro
General (51061411) Gabriel Augusto do Espírito Santo, do Estado-Maior do Exército, por ter sido colocado no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1991.)

Nos termos do nP 6 da alínea b) do artigo 187.0 do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-A/90 de 24 de Janeiro
General (51393311) Alípio Tom6 Pinto, do Estado-Maior do Exército,
por passar a prestar serviço em diligência no Estado-Maior-General
das Forças Armadas, &vendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Março de 1991.)

Armas e serviços
Ingresso no quadro
Quadro da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, supranumerário, (51372111) Manuel Augusto
Fernandes da Silva, do 1.0 Tribunal Militar Territorial do Porto,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 29 de Janeiro de 1991.)

Tenente-coronel de artilharia, adido, (46278059) José Manuel Campante Carvalho, do Estado-Maior do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1991.)
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Quadro da Arma de Transmissóes
Capitão de transmissões, exploração, adido, (5098131 1) António
Nunes dos Ramos, do Agrupamento Base de Santa Margarida,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Quadro do Serviço Geral do Exército
Major do serviço geral do Exército, supranumerário, (50896511) Raul
Alves de Almeida, da Escola Prática de Transmissões, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1991.)

Passagem à situação de supranumeriírio
Coronel de infantaria, adido, (51402311) José Luís Guerreiro Portela,
da Direcção da Arma de Infantaria, por ter deixado de prestar
serviço na Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Março de 1991.
(Por portaria de 1 de Março de 1991.)

Major do serviço geral do Exército (50896511) Raul Alves de Almeida,
da Escola Prática de Transmissões, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1991.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Passagem à situação de adido
Nos termos da alínea a) do artigo 187P do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-A/90 de 24 de Janeiro
Tenente-coronel de transmissões (01539663) José António Magalhães
Barros dos Santos, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa, por ter entrado de licença ilimitada, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Março de 1991.)
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Nos termos da alínea b) do nP 2 do artigo 10.O das Disposições Comuns do Decreto-Lei nP 34-AI90 de 24 de
laneiro
Coronel do serviço de administração militar (5 1423411) Raul Costa
Dionísio, do Estado-Maior do Exército, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Março de 1991.)

Nos termos do nS05 da alínea b) do artigo 187.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro
Coronel do serviço de saúde (51264711) Carlos Alberto da Costa
Oliveira, da Direcção do Serviço de Saúde, por ter sido colocado,
no Conselho Fiscal dos Estabelecimentos Fabris do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Março de 1991.)

Capitão do quadro técnico de secretariado (19858770) Abel António
Coelho Bento, da Direcção da Arma de Infantaria e a prestar
serviço em diligência no Estado-Maior-General das Forças Arrnadas, por ter sido colocado no Serviço de Polícia Judiciária Militar
de Coimbra, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Abril de 1991.)

Nos termos do n.O 6 da alínea b) do artigo 187.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n." 34-AI90 de 24 de Janeiro
Coronel de artilharia (50524411) Femando Namora Teixeira de Moura,
do Quartel-General da Região Militar do Norte, por passar a
prestar serviço em diligência no Serviço de Polícia Judiciária
Militar do Porto, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Janeiro de 1991.)
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Coronel do serviço de administração militar (51022611) Agostinho
Fernando Mesquita Pinto, do Centro de Gestão Financeira da
Região Militar do Norte e a prestar serviço na Cruz Vermelha
Portuguesa, por ter sido colocado no Quartel-General da Região
Militar do Norte e a prestar serviço em diligência nos Serviços
Sociais das Forças Armadas (delegação do Porto) devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Abril de 1991.)

Major do serviço geral do Exército (50033411) Albertino da Silva
Calamote, da Chefia do Serviço Geral do Exército, por passar a
prestar serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, devendo ser ccnsiderado nesta situação desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1991.)

Nos termos do n.O 8 da alínea b) do artigo 187." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-A/90 de 24 de Janeiro
Major do serviço de administração militar (00121264) Ulpio Napoleão Fernandes, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa,
devendo scr considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portnria de 1 de Abril de 1991.)

Passagem à situação de reserva
Coronel de cavalaria (51413211) Jorge Manuel Bicudo Castro Valério,
nos termos da alíiiea c) do artigo 168.O do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 14 de Fevereiro de 1991, fica
com a pensáo mensal de 366 380$00, conta 39 anos de serviço.
Coronel de cavalaria (51242211) Rui Manuel Almeida Trigueiros
Sampaio, nos termos da alínea a) do artigo 168.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-A/90 de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Abril de 1991, fica
com a pensáo mensal de 383 430$00, conta 44 anos de serviço.
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Capitão do serviço geral do Exército (46162560) Manuel Bravo Ferreira da Mata, nos termos da alínea c) do artigo 168." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n." 34-A/90 de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Março de 1991, fica
com a pensão mensal de 255 650$00, conta 41 anos de serviço.
(Por portaria de 12 de Abril de 1991.)

Passagem à situação de reforma
Por despacho de 15 de Abril de 1991, publicado no Diário da República, 2." Série, n." 97, de 27 de Abril de 1991:
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50902411) Alvaro Mateus Pires Pintado, desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão
de 259 000$00.
Coronel de infantaria (50332911) António Cândido PatoiIo Teles, desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão de 301 000$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50686811) António Lopes dos
Santos, desde 11 de Fevereiro de 1990, com a pensão de
229 900$00.
Coronel do serviço de saúde (50933811) António Milheiriço Farraia,
desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão de 301 000$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51316511) António Monteiro
Maia, desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 255 650$00.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50283611) Augusto
Ferreira, desde 18 de Outubro de 1990, com a pensão de
270 100$00.
Coronel de engenharia (51470011) Camilo Francisco de Barros Sobrinho, desde 5 de Dezembro de 1989, com a pensão de
3 14 900$00.
Coronel de infantaria (50171611) César Cardoso da Silva, desde 23 de
Outubro de 1989, com a pensão de 344 900$00.
Major de artilharia (50447211) Domingos Alberto Mendes Geraldes,
desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 169 704$00.
Major do serviço de material (50002811) Edmundo Garcia da Rocha,
desde 15 de Março de 1990, com a pensão de 236 600$00.
General (50264411) Ernesto António Luís Ferreira de Macedo, desde
13 de Julho de 1990, com a pensão de 482 800$00.
Coronel de artilharia (51206211) Ernesto Carrilho do Rosário, desde
1 de Outubro de 1989, com a pensão de 314 900$00.
Coronel do serviço de administração militar (50632811) Felisberto
Henrique da Silveira Esteves, desde 7 de Junho de 1990, com a
pensão de 314 900$00.
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Coronel de infantaria (50509911) Fernando Godofredo da Costa
Nogueira Freitas, desde 16 de Janeiro de 1990, com a pensão
de 344 900800.
Capitão do serviço geral do Exército (50032511) Francisco António
Lourenço, desde 5 de Dezembro de 1990, com a pensão de
209 900$00.
Brigadeiro (51056511) Hélio Augusto Esteves Felgas, desde 1 de
Junho de 1990, com a pensão de 421 500$00.
Coronel do serviço de saúde (51472011) Henrique Duarte Casquilho
Barbosa, desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 335 200$00.
Coronel de cavalaria (50210611) João Herculano Rodrigues de Moura,
desde 25 de Dezembro de 1989, com a pensão de 374 800$00.
Capitão do serviço geral do Exército (52308211) José Pacheco Xavier,
desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 255 650800.
Capitão do serviço geral do Exército (51695411) José Pinheiro Coelho,
desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 255 650800.
Coronel de artilharia (51375311) Maurício Martins Lopes, desde
31 de Dezembro de 1990, com a pensão de 301 000$00.
Capitão de cavalaria (31686862) Miguel José da Câmara Ramalho
Ortigão, desde 1 de Julho de 1990, com a pensão de 120 500$00.
Coronel de artilharia (50270111) Nuno Bessa de Almeida Frazão,
desde 26 de Janeiro de 1990, com a pensão de 301 000$00.
Major do serviço de material (50127911) Rafael dos Santos Machado,
desde 23 de Março de 1990, com a pensão de 234500$00.
Capitão do serviço de material (50296411) Rui Namora Azevedo,
desde 25 de Janeiro de 1990, com a pensão de 209 900$00.
Passagem à situação de reforma extraordinária
Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência
de 15 de Maio de 1991, publicado no Diário da Repiíblica,
n.O 122, 2." Série, de 28 de Maio de 1991, passou a ser pago
pela Caixa Geral de Aposentações, a partir do mês de Junho de
1991, o oficial a seguir mencionado:
Major de infantaria, pára-quedista, (01580670) Chauky Mohamed
Danif, 278 800800.
(Por portaria de 30 de Maio de 1991.)

Desiigados do serviço
São desligados do serviço, para efeitcs de reforma de acordo com
o artigo 15." do Decreto-Lei n.O 28 404 de 31 de Dezembro de
1937, a partir da data que lhes vai indicada, até à confirmação
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da Caixa Geral de Aposentações da passagem à situação de
reforma, nos termos da alínea b ) do n.O 1 do artigo 11.0 do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n . O 34-A/90 de 24 de Janeiro,
os seguintes oficiais:
General (50265111) Altino Amadeu Pinto Magalhães, desde 8 de
Maio de 1991.
General (50431611) Carlos José Machado Alves Morgado, desde 19 de
Maio de 1991.
Brigadeiro (50509811) Manuel Agostinho Ferreira, desde 2 de Maio
de 1991.
Coronel de infantaria (5 1383111) João Polidoro Monteiro, desde 15
de Junho de 1991.
Coronel de infantaria (51381711) José Morais de Sousa, desde 17
de Junho de 1991.
Coronel de infantaria (51178811) Orlando da Costa e Silva, desde 26
de Junho de 1991.
São desligados do serviço, para efeitos de reforma de acordo com
o artigo 15." do Decreto-Lei n.O 28 404 de 31 de Dezembro de
1937, a partir da data que lhes vai indicada, até à confirmação
da Caixa Geral de Aposentaçóes da passagem à situação de
reforma, nos termos da alínea c) do artigo 175P do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-AI90 de 24 de Janeiro, os
seguintes oficiais:
Major do serviço geral do Exército (51441611) José Pinto Barroso,
desde 2 de Maio de 1991.
Major de infantaria (50511411) Armindo Andrade Madeira, desde
3 de Maio de 1991.
Tenente-coronel do serviço de material (35317362) Mailiiel de Jesus
Rodrigties, desde 4 de Maio de 1991.
Major do serviço de material (05047164) Carlos Manuel Teixeira
Pimenta Araújo, desde 4 de Maio de 1991.
Major do serviço dc material (38292761) Fernando Artur Freitas
Amara1 Chambre, desde 4 de Maio de 1991.
Tenente-coronel de infantaria (50180211) Artur Pita Alves, desde
26 de Maio de 1991.
Tenente-coronel de infantaria (51108011) José Pinto Henriques dc
Frias, desde 29 de Maio de 1991.
Tenente-coronel de infantaria (51398411) Fernando José Brandão
Lopes Pinto, desde 30 de Maio de 1991.
Tenente-coronel de artilharia (50568111) Luís Maria Branco de Morais Santos, desde 30 de Maio de 1991.
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Major do serviço dc material (31687162) Carlos Alberto de Oliveira
Viana, desde 4 de Maio de 1991.
Capitão do serviyo de material (06553965) Carlos Frederico Néu
Dias Antunes, desde 8 de Maio de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (51156411) Alvaro .4lves Antunes, desde 30 de Maio de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (5 1 1330 1 1) David Rodrigues
da Cruz, desde 30 de Maio de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (50085411) Joaquim Augusto
Tom&, desde 5 de Maio de 1991.
Coronel do serviço de saúde (50934611) José António da Moita
Alves Cardoso, desde 2 de Maio d e 1991.
Major do serviço geral do Exército (5i023311) Alfredo Ferreira
Alves, desde 9 de Maio de 1991.
Tenente-coronel de infantaria (5139741 1) António Maria Cardoso
de Almeida Coimbra, desde 13 de Junho de 1991.
Tenente-coronel do serviço geral d o Exército (5 144141 1) Raul da
Glória Dias, desde 14 de Junho de 1991.
Major de artilharia (52107911) Francisco Ribeiro Henriques, desde
14 de Junho de 1991.
Capitão de infantaria (50213211) Domingos Gaspar Moniz Coelho
Fernandes de Almada, desde 17 de Junho de 1991.
Coronel de artilharia (50277511) Ângelo Manuel Albergaria Pacheco,
desde 28 de Junho de 1991.
Capitão do serviço de material (500051 11) José Antunes Luís, desde
29 de Junho de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (51763411) José Augusto Amado,
desde 29 de Junho de 1991.
Capitão do serviço de material (5241771 1) César Vieira Moita, desde
29 de Junho de 1991.
Tenente do quadro técnico de secretariado (3421 1356) Aiitónio Bentos
Correia Alemão, desde 12 de Junho de 1991.

Abate ao Exército
Abatido ao quadro permanente desde 1 de Jaiieiro de 1990, nos
termos d a alínea f) do n.O 1 d a artigo 134." d o EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, o alferes
de infantaria graduado em tenente (05697673) Luís Manuel
Seixas Fernandes, da Escola Priitica de Infantaria, p9r ter passado i situação de desertor desde 13 de Feverciro de 1983. Fica
sujeito i s obrigações decorrentes da lei do serviço militar.
(Por portaria de 3 de Maio de 1991.)
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Oficiais de complemento
Passagem à situação de disponibilidade
Regimento de Infantaria nmO
1
Alferes miliciano de infantaria (11044688) João Paulo Vitorino Ventura Tendeiro, do Colégio Militar.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Tenente miliciano contratado de infantaria (13109586) Paulo Alexandre Pedreiro Severino, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 31 de Março de 1991.)

Tenente miliciano contratado de infantaria (11137785) José Carlos
Dinis dos Santos, do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1991.)

Tenente miliciano contratado de infantaria (04596086) Albino Alexandre Gomes Rodrigues da Silva, do Batalhão de Informação
e Reconhecimento das Transmissões.
(Por portaria de 4 de Abril de 1991.)

Alferes miliciano contratado de infantaria (01047986) Júlio César
Ramires Pacheco, do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 1 de Março de 1991.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Tenente miliciano contratado de infantaria (04898285) Jorge Manuel
Damas Coiltreiras, do Regimento de Infantaria de Abrantes.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Tenente miliciano contratado de infantaria (19366683) Jorge Alexandre Freitas Soeiro, do Regimento de Infantaria de Abrantes.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria (03294088) José António Almeida
Silva, do Regimento de Infantaria de Abrantes.
(Por portaria de 9 de Março de 1991.)
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Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (03000090) Raul da Silva
Lopes, (06291686) Carlos Manuel de Jesus Pena e Silva,
(11593684) António Miguel Rodrigues da Silva Marques,
(06739690) Rui Jorge de Oliveira Pereira e (05140785) Alberto
Laurentino Costa Rosas, do Regimento de Infantaria de Abrantes.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (07171889) Torcato da
Costa M. Moreira, do Regimento de Infantaria de Castelo Branco.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (11675586) Rui Paulo
Bastos de Araújo, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (01900084) José António
de Me10 Paiva, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (00022384) Fernando Luís de Viveiros Aveiro e (10714186) Gonçalo Rafael
Neves Correia, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (03326681) António
José Dias Novais Gonçalves e (06748585) José Rodrigo Pimenta
Marques Queirós, do Regimento de Infantaria de Chaves.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Infantaria de Faro
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (12436287) Carlos Jorge
Duarte Carreiras, (04466489) Hélder Carlos Simões de Sousa
e (16583486) Paulo Alexandre de Sousa Almeida Felício, do
Regimento de Infantaria de Faro.
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Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (14564487) Carlos Manuel Araújo Correia Gonçalves do Vale e (17006290) Rui Miguel.
Nunes Rosa Alves, do Regimento de Infantaria de Faro (Destaçaneiito de Tavira).
Aspirante a oficinl miliciano de infantaria (04659386) Rui Ricardo
André Capelo, do Colégio Militar.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (02896085) Luís Filipe
Martins dos Santos, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por porlaria de 8 de Agosto de 1986.)

Aspirante a oficial miliciano de educação física (12200385) Carlos
Alberto da Silva Garcia Saraiva, do Instituto Superior Militar.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de educação fisica (01559687) Rui Pedro
Mendes Vinagre, do Instituto Militar dos Pupilos do ExCrcito.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (02067987) João Ferreira
Nuiies, do Regimento de Infantaria n.O 1.
Aspirante a oficial miliciano dc infantaria (03415887) Luís António
da Mota Lopes Rodrigues, do Regimento de Infantaria n.O 1.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (00796686) Rui Manuel
Neves de Campos Fernandes, do Regimento de Infantaria n." 1.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (03786185) Vasco Manuel
Rodrigues Machado, do Regimento de Infantaria n." 1.
Alferes miliciano de infantaria (08157187) Paulo Alexandre Pato
Vila Luz, da Casa de Reclusão da Região Militar do Sul.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroismo
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (07708287) João Filipe
Almeida Batalha, (04785185) Paulo Milheiro L ~ i t ede Azevedo,
(05286986) José Luís Brás Martins Aleixo e (12525585) Paulo
Monteiro de Oliveira Pinto, do Regimento de Infantaria de
Angra do Heroísmo.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (19667484) João
David Lemos Bettencourt, do Regimento de Infantaria de Angra
do Heroismo.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Infantaria de Ponta Eelgada
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (09599185) João Migucl
da Silva Geraldes, (03398689) Paulo António Alves Fernandes
de Matos e (06190786) Alberto hlailucl S;a;.es Claro, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada.
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (01895585) José Eduardo
Rodrigues Sousa, do Esquadrão de Lanceiros de Ponta Delgada.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (04900583) Fernando José Machado Me10 e (09595883) Ricardo Manuel Viveiius
Cabral, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (04538083) António
Manuel Gomes Miguel, do Regimento de Infantaria de Ponta
Delgada.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (17568190) Aloísio
Gabriel Leite Mendes de Sousa Ribeiro, (09113988) Herniini
Luís Gomes Rodrigues, (19914490) Paulo José Rodrigues Duarte e (05632786) José Pedro Tavarela da Silva Ferreira, do
Regimento de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (04243390) Joaquim
Artur Marques da Costa, (03953389) Armando de Macedo
Seixas e (03929590) Adelino Soares Nunes Andrade, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)
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Batalhão de Infantaria de Aveiro
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (04899086) Carlos
Manuel Silvestre Gonçalves Rodrigues, (10552487) José Martinho Marques de Oliveira e (12652986) Ramiro Rosa Marques
Felião, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
Alferes miliciano de infantaria (02009687) Luís António Campos
Batista, do Batalhão do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Infantaria do Porto
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (02338389) Paulo Jorge
de Araújo Vieira, (07567586) Paulo Valentim Sol6 de Sousa
e Silva, (02702484) José Manuel Lopes Jesus, (00506689) Gonçalo Luís dos Santos Pereira, (07567586) Paulo Valentim Sol6
da C. S. e Silva e (02257887) Filipe Manuel Lázaro dos Santos
Monteiro, do Regimento de Infantaria do Porto.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (05333585) António Manuel Vieira de Andrade Soares, do Regimento de Infantaria
do Funchal.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (12160086) Manuel
Lima Pedroso, da Chefia do Serviço de Material de Instrução.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Tenente miliciano contratado de infantaria (15271785) Teófilo
Rodrigues Alves, do Regimento de Infantaria de Porto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano contratado de infantaria (07483988) João Manuel
Oliveira da Silva, do Centro de Instrução de Condução Auto
n.O 1
(Por portaria de 12 de Abri1 de 1991.)

Alferes miliciano contratado de infantaria (07022689) Henrique
José Reis Velho, do Grupo de M i a r i a de Guarnição 1.
(Por portaria de 22 de Novembro de 1990.)
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Regimento de Infantaria de Tomar
Aspirantes a oficiais miiicianos de infantaria (02138887) Eduardo
Jordão Gomes Coelho, (11269387) Alvaro Manuel D'Orey de
Gouveia e Me10 e (09018785) António Manuel F. Marques,
do Regimento de Infantaria de Tomar.
Aspirante a oficial miiiciano de infantaria (02593187) Samuel
Fernando de Sousa Godinho, da Casa de Reclusão da Região
Militar do Centro.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (11505490) Paulo Alexandre Alves Lopes Dias, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 13 de Abril de 1991.)

Alferes miliciano contratado de infantaria (19201187) Armando do
Nascimento Gomes, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 30 de Março de 1991.)

Alferes miliciano contratado de infantaria (02853988) Joaquim
Dias Fernandes, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 11 de Abril de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (00678787) José Manuel
Prates Cravidão, do Quartel-General da Região Militar do Sul.
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Aspirantes a oficiais milicianos de cavalaria (07946887) Manuel
Alfredo Pinto Nogueira dos Santos, (02964987) Rui Jorge
Nunes Capote e (08950490) António José Pereira Caroço,
do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida.
Regimento de Cavalaria de Braga
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (00068089) Carlos Manuel
de Me10 Dias, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
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Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (01587186) Manuel Augusto
Saleiro de Barros, do Quartel-General da Região Militar do
Centro.
Aspirantes a oficiais milicianos de cavalaria (08064685) Luís dos
Santos Fernandes e (00951485) Cristóvão José Pinto Correia
Oliveira, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Aspirantes a oficiais milicianos de cavalaria (1 1154087) Paulo
Jorge Ferreira Direito e (15345387) João de Campos Alves
de Araújo, da Escola Prática de Cavalaria.
Regimento de Lanceiros de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano de educação física (05378887) Femando
Carlos Marques, da Escola Prática de Cavalaria.
Aspirantes a oficiais milicianos de cavalaria (15581389) Pedro
Miguel da Costa Almeida, (11273789) Luís Manuel Monteirc
Rodrigues, (12672288) Carlos David da Loura Marques,
(12860288) João Pedro Sousa Martins Gonçalves, (12556088)
João Nuno Guimarães de Oliveira, (15346490) Luís Miguel
da Silva Isidro, (12678088) João Pedro Correia da S. M. Pires,
(14287489) João Fernando da Silva Ferreira e (10339090) Pedro
António Dinis Broeiro, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
Alferes milicianos de infantaria (08354690) Rogério Paulo de
Almeida Salgado, (14095290) Paulo Jorge Pereira Cotovio,
(01096690) Paulo Jorge Siiva Crespo, (10569790) Armando
Manuel Leal Simões, (10824890) Pedro Manuel Ramos da
Graça Aleixo, (06008090) Artur Paulo de Almeida Botão,
(15130589) António Alberto Fonseca Dores Silva, (01077684)
Paulo Alexandre Ferreira dos Santos Ferreira, (14367090) Rui
Alberto Faria Alves e (13837190) Manuel Humberto da Silva
Lima, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)
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Agrupamento Base de Santa Margarida
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (19298286) José Agostinho Miguéis Cachadinhas Araújo Gonçalves, (03449286)
José Manuel Silveira Dias e (08776187) Paulo José de Jesus
Soares, do Agrupamento Base de Santa Margarida.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de admistração militar
(02690186) Jorge Manuel Sancho Figueiredo, do Agrupamento
Base de Santa Margarida.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Alferes miliciano contratado de artilharia (03894488) Jorge Luís
do Carmo de Oliveira, do Agrupamento Base de Santa Margarida.
(Por portaria de 9 de Maio de 1990.)

Regimento de Comandos
Alferes miliciano contratado de infantaria (04026687) Mário Jorge
Marques Alberto, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 3 de Abril de 1991.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Alferes milicianos de artilharia (09586581) Homero Fernando
Vicente Custódio, (14627387) José António Bouças de Araújo,
(13572088) Paulo Jorge Ferraz da Silva, (09929788) Luis Miguel
Batista de Freitas e (15118785) Joaquim Manuel Gonçalves de
Sousa, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 24 de Março de 1989.)

Alferes miliciano contratado de artilharia (08154388) José Manuel
Loura Cardoso, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
(Por portaria de 8 de Abril de 1991.)

Alferes miliciano contratado de artilharia (03672087) José António
Gonçalves Mil-Homens, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 16 de Abril de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (02958988) Fernando
António Mateus de Matos Sequeira, da Casa de Reclusão da
Região Militar do Centro.

750

ORDEM DO EXERCITO N." 11

2. serie

Aspirante a oficial miliciano de educação física (08941590) Lino
de Jesus Mendes, da Escola Prática de Serviço de Transportes.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (00383285)
Manuel Flávio Nascimento Nobre Batista, da Chefia do Serviço
de Material de Instrução.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Aspirantes a oficiais milicianos de artilharia (09028786) Afonso
José Nogueira Roque Póvoa, (01147685) João Vasco Alves
dos Reis, (01613584) António Silva Mendes e (03150288)
Afonso Maria de Santa Clara de Carvalho Neto, do Regimento
de Artilharia da Serra do Pilar.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Artilharia Antiaérea n." 1
Aspirantes a oficiais milicianos de artilharia (09757687) Carlos
Paulo Fernandes Rodrigues, (06543585) Rui Manuel Cardoso
de Almeida e (11518886) Luís Filipe Silva Barros, do Regimento
de Artilharia Antiaérea nP 1.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (06431886) António
Manuel Inácio Norte Romão, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 2 da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Artilharia de Costa
Alferes miliciano contratado de artilharia (04875888) Luís José
Pinto da Fonseca, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 1.
(Por portaria de 21 de Fevereiro de 1991.)

Batalhão do Serviço de Saúde
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (05319086)
Eduardo Gonçalves Andrade, (04690183) José Francisco Martins
L. de Sousa e Noronha, (04481881) João Fernando Araújo
Sequeira, (03225284) Jorge Penas Luís e (17159182) Carlos
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Elísio da Costa Miranda, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (06249083)
Rui Manuel Peixoto da Costa, (03989084) Paulo Jorge Sanches
e Cunha Trigo, (02773383) Júlio Augusto de Abreu Ferreira
de Castro, (09673081) António José Machado de Faria e Almeida Praça, (19326684) Joaquim Alfredo Abreu de Sousa,
(04498582) António Manuel da Silva Vieira Lopes e (01972186)
Manuel de Oliveira Pinheiro, do Quartel-General da Região
Militar do Norte.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (08001883)
Júlio Dinis Martins Rodrigues e (06940586) João Carlos Vinagre
Ferreira, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (05293982)
António Joaquim Mesquita Pinto, (03171584) Paulo Alexandre
Ribeiro de Oliveira, (06786885) Carlos Alberto Carvalho Granado e (00120384) Luís Manuel Cantante Ferreira da Silva
do Hospital Militar Regional nP 1.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (04616582)
Carlos José da Silva Marques e (07180583) Jorge Humberto
Moura Pinto Tomaz, do Hospital Militar Regional na0 2.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (02334884)
Mário João Gonçalves Roque, (081 16784) Nuno Miguel Pereira
Medonça Landeiro, (13567183) Avelino Manuel Fraga Ferreira
e (02518084) João Manuel Vaz Fernandes, do Hospital Militar
Regional n.O 3.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (06304584)
João Carlos Dias Gonçalves e (05399184) António Carlos
Fibra Branco, do Regimento de Infantaria de Tomar.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (06331685)António
Manuel Ferreira de Araújo, do Regimento de Infantaria do Porto.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (02821782) Manuel
Augusto Gonçalves Amoedo, do Quartel-General da Região
Militar do Sul.
Aspirante a oficial milicano do serviço de saúde (03811884) Luis
Alberto da Mendes Pedro, do Regimento de Infantaria n.O 1.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (06212884) José
António Gonçalves Cruz, do Regimento de Infantaria de Faro
(Destacamento de Tavira).
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (09248883) João
de Jesus Henriques, do Regimento de Infantaria de Castelo
Branco.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (05846283) Fernando
Luís Alves Correia, do Regimento de Infantaria de Elvas.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (18213086) Antbnio P. Joaquim Figueiredo C. Melo, do Regimento de Infantaria
de Vila Real.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (07783383) José
António Simão C. Roseta, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (08444082) José
Manuel dos Santos Raio, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (06141784) Pedro
Manuel Correia Magro, do Regimento de Artilharia Antiaérea
nP 1.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (04473681) Nuno
Frederico Pereira Matos de Assunção Ribeiro, do Batalhão
de Informação e Reconhecimento das Transmissões.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (02190284) Dinis
Manuel C. Teixeira, do Batalhão Admistração Militar.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (06310583) Antbnio
Manuel Oliveira de Figueiredo Marques, do Regimento de
Comandos.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (04490985) Nuno
Eduardo Moura dos Santos da Costa Taveira, do Batalhão
do Serviço Geral do Exército.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (07156984)
Manuel Paulo de AImeida da Silva e (16399081) Fortunato
António Oliveira Salazar F. de Barros, do Hospital Militar de
Doenças Infecto-Contagiosas.

2: Série

ORDEM DO EURCITO N." 11

753

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (06795184) Jorge
Manuel Magalhães, do Hospial Miliar Regimento Regional n.O i
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (03412684)
António Manuel Morgado Viana, (12962984) Filipe Manuel
Ferreira Gomes Duarte, (11851985) Albino Cristóvão Mesquita
P. de Magalhães, (06249784) Fernando de Carvalho Moreira
Pinto, (03412683) António Manuel Morgado Viana e (12962984)
Filipe Manuel Ferreira Gomes Duarte, do Hospital Militar
Regional n." 4.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (03940981) Joãa
Paulo da Costa de Noronha, do Hospital Militar Regional n.O 4.
(Por portaria de 27 de Fevereiro de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (02761181) Diamantino Manuel Moreira da Silva, do Centro de Instrução de
Condução Auto nS0 1.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (04216684) Mário
Torge Pureza Isaías, da Academia Militar.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (06527583) Carloa
Manuel Pereira Morgado, do Instituto Militar dos Pupilos do
Exército.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (09424585)Héldei
João Pereira dos Santos, da Manutenção Militar.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (06474784)António
José Martins Correia, do Instituto Superior Militar.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (10493086) João
Carlos de Sousa Jerónimo, da Escola Prática do Serviço Veterinário Militar.
Alferes miliciano do serviço de saúde (01009482) Manuel Celestino
Silva Neves, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Alferes miliciano contratado do serviço de saúde (09077182) Jorge
Manuel Pais, do Centro de Selecção de Coimbra.
(Por portaria de 31 de Dezembro de 1989.)
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Regimento de Engenharia de Espinho
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (19474684) Luís Manuel
de Jesus Coelho, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Aspirantes a oficiais milicianos de engenharia (00740687) Luis
Filipe de Sousa Torcato David, (05555486)Luis Manuel Rodrigues Coelho e (06044387)José Carlos Almeida Sousa, da Direcção
do Serviço de Fortificações e Obras do Exército.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Engenharia nP 1
Aspirantes a oficiais rnilicianos de engenharia (02837885) João
António Alves Simão, (02086185) João Ricardo do Carmo
Boi60 Tomé, (00322786) Joaquim Alexandre do Nascimento
F. Lapas Gusmão e (04343884) João Francisco dos Santos
Fernandes, da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras
do Exército.
Aspirantes a oficiais milicianos de engenharia (06492585) Ricardo
Manuel Paulo de Almeida e (18258584) Guilherme Fernando
Cardoso Silveira Machado, do Serviço Cartográfico do Exército.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Alferes miliciano de engenharia (02344286) Paulo Alexandre Finga
dos Santos Pires, da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Alferes miliciano de engenharia (12172485) Hélder Manuel de
Nascimento Palminha, do Colégio Militar.
(Por portaria de 24 de Maio de 1990.)

Alferes miliciano de engenharia (13444785) Rui Manuel Cunha e
Campos Silva, da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 25 de Maio de 1990.)

Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões
Aspirantes a oficiais milicianos de transmissões (04627587) Paulo
Manuel Batista Nunes, (08126887) Alberto Carlos Neves Martins
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Vieira e (06362086) Manuel Filipe Ferreira dos Santos, do
Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Transmissões
Aspirantes a oficiais milicianos de transmissões (00326687) Pedro
Manuel Nabais Nobre e (17734284) Fernando da Conceição
Gonçalves Martinho, do Depósito Geral de Material de Transmissões.
Aspirante a oficial miiiciano de transmissões (13399487) Silvério
Oliveira Paixão, da Direcção da Arma de Transmissões.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (07573287)
Eduardo Alfredo Lopes Casinha Ribeiro Leite, da Escola de
Sargentos do Exército.
Aspirantes a oficiais milicianos programadores (01332087) José
António Sequeira Valente Trindade Aguas, (00766186) Paulo
Jorge Martins Neves, (09662288) Joaquim José dos Santos
Lopes Godinho e (18563987)Carlos Pedro Alves Salles Entrezede,
da Direcção do Serviço de Informática do Exército.
Aspirante a oficial miliciano de transmissões (01786987) João Paulo
Ribeiro Ferreira Mendes, do Quartel-General da Região Militar
do Norte.
Aspirante a oficial miliciano programador (11626386) Vítor Fernando
da Costa Pinto Peixoto, do Quartel-General da Região Militar
do Norte.
Aspirante a oficial miliciano de transmissões (07049485) António
Fernando Figueiredo Fonseca, do Depósito Geral de Material
de Transmissões.
Aspirante a oficial miliciano de exploração de transmissões (02569587)
Jorge Augusto Dias Moutinho, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa.
Aspirante a oficial miliciano de transmissões (05914986) Filipe
Carlos Martins Pereira, do Quartel-General da Região Militar
do Sul.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)
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Aspirante a oficial miliciano programador (09599584) Rui Manuel
Simões Agostinho, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Tenente miliciano de transmissões (17074184) Teófilo Aparício
de Oliveira, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa.
(Por portaria de 4 de Maio de 1990.)

Batalhão do Serviço de Material
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de material (13078880)
José Arnaldo Pereira Leite Miranda Guedes e (09079587) Miguel
Angelo Rodrigues Simão dos Santos, da Escola Prática do
Serviço de Material.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (14099984)
Paulo Alexandre Chaves da Luz, do Batalhão do Serviço Geral
do Exército.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (00134487)
José Manuel Cristóvão Veríssimo, do Instituto Militar dos
Pupilos do Exército.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (00008286)
Jorge Guilherme Correia de Pinto, da Escola Militar de Electromecânica.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de transmissões (08000485) Júlio Manuel
Martins Rei, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Alferes miliciano do serviço de material (14158684) José Carlos
Henrique Figueiredo, da Escola Militar de Electromecânica.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Batalhão do Serviço de Transportes
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de transportes (04161986)
António Miguel Calça Baltazar, (05058087) Paulo José Domingues
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Correia e (00677586) Serafim Gonçalves, da Escola Prática
do Serviço de Transportes.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de transportes (02181387)
João Miguel Caxias Ferreira Ribeiro de Figueiredo e (15351484)
Leonel Patrício Rocha, do Batalhão do Serviço de Transportes.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes (03677587)
João Hurnberto Matos Trindade, do Grupo de Artilharia de
Guamição na0 2 da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Alferes miliciano contratado do serviço de transportes (17327586)
Rui Nuno Chorão Aguiar Vaz Tomé, do Batalhão do Serviço
de Transportes.
(Por portaria de 1 de Abril de 1991.)

Batalhão de Administração Militar
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de pessoal (02027186)
José Manuel Cerqueira Neves, (03866087) Femando José Ferreira Ribeiro, (03640186) Carlos Filipe Mendes da Costa e
(03164284), Vitor Rui Marques Abreu, do Estado-Maior do
Exército.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (02938785)
Pedro Jorge Canetas Salgueiro Máximo, do Quartel-General
da Região Militar de Lisboa.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de pessoal (03175485)
José Manuel Aranda de Oliveira, (08435087) José Carlos da
Silva Vasconcelos, (03779588)Carlos Alberto Chaves de Moura
e (01967985) Augusto Sampaio Martins Veloso Ferreira, do
Quartel-General da Região Militar do Norte.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de pessoal (09466485)
João Femando Moreira Figueiredo, (01120386) Fernando Miranda
da Ferreira e (03205987) João Manuel Canelas Amado, do
Quartel-General da Região Militar do Centro.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(00273887) Vítor Manuel Fgueiredo Machado, da Direcção da
Arma de Engenharia.
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Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de admistração militar
(03723486) Rui Manuel Sanchez Diamantino dos Santos,
(18932085) Paulo Fernando de Aguilar Delgado, (12100586)
António Manuel de Albuquerque Pimentel e Lopes da C r u ,
(17027385) Rui Manuel Simões Coelho Fernandes e (01132686)
José Carlos Ferreira Mendes, da Escola Prática de Admistração
Militar.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de admistração militar
(02782486) Carlos Manuel Salvado da Silva, do Regimento
de Infantaria de Faro.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de admistração militar
(01659288) José Luís da Silva Pinto e (16023186) Paulo André
Tavares Ventura, do Batalhão de Admistração Militar.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de pessoal (10464685)
António Jorge de Azevedo Ramos, (12195686) José Joaquim
Malhão Mendes, (01009188) João Paulo Mendes Alves dos
Santos, (08073685) Francisco José Sousa Ribeiro, (05773887)
Boris Luis Raul de Sousa Ferreira e (01464686) João Carlos
Ribeiro Cardoso Mendes, do Centro de Estudos Psicotécnicos
de Exército.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de pessoal (03042185)
Armando Jorge Mendes Pinto Ribeiro e (03849787) Luís Guilherme Pires Cardoso de Seabra, do Batalhão do Serviço Geral
do Exército.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de pessoal (05801885)
Joaquim Manuel Seco de Faria Carneiro e (04227988) Eduardo
Jorge Resende Conceição, da Escola de Sargentos do Exército.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de admistração militar
(01085687) Luís Fernando Martins GriIo, do Hospital Regional
n.O 1.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessal (00256784) Baltazar
António Almeida Coelho, do Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(02142386) Paulo Jorge Mourinha Ramos. do Centro de Gestão
Financeira da Região Militar do Sul.
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Aspirante a oficial rniliciano do serviço de admistração militar
(03108785) Vasco Luis Castanheira de Oliveira, do Centro
de Gestão Financeira da Região Militar do Centro.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (02567587)António José Lopes Monteiro, do Centro de Selecção de Coimbra.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(03324887) Pedro Manuel Mota Carecho Grilo, do Centro de
Gestão Financeira da Região Militar de Lisboa.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (03719586) Miguel Henrique Simão Pires, do Batalhão do Serviço Geral do
Exército.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (18488580) Armando Luis Dinis Mónica de Oliveira, do Centro de Estudos
Psicotécnicos do Exército.
(Por portaria de 21 de Fevereiro de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de tradutor (18313386)
Henrique José Pacheco do Souto e Melo, da Escola Prática de
Cavalaria.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de secretariado (15192185) Rui Manuel
Alves Pereira Antunes, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa.
(Por portaria de 3 de Ianeiro de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar (16817485)
António Manuel Mendes da Rocha Romão, do Centro de Gestão
Financeira da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1989.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar (14264089)
Ezequiel Bento Lourenço, da Escola Militar de Electromecânica.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)
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Passagem à situação de reserva territorial
Por terem sido julgados incapazes de todo o serviço militar, pela
Junta Hospitalar de Inspecção, aptos para o trabalho e para
angariar meios de subsistência, passam à situação de reserva
territorial, nos termos do artigo 368.O do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, os oficiais milicianos a seguir mencionados, devendo ser considerados nesta
situação nas datas das portarias que se lhes indicam:
Escola Prática de Infantaria
Soldado cadete de infantaria (00877586) Domingos Gonçalo Soares
Sampaio.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Escola Prática de Transmissões
Soldado cadete de transmissões (13163085) João Manuel Esteves
Morais.
(Por portaria de 2 de Abril de 1991.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (03698887) Carlos Manuel
Pedro da Conceição.
(Por portaria de 2 de Abril de 1991.)

Baixa de serviço
Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (08664466) Normando Dinis de Sá Faria, nos termos do artigo 3.O do Decreto-Lei n.O 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 20 de
Março de 1972.
(Por portaria de 6 de Maio de 1991.)
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-PROMOÇõES E GRADUAÇÓES
Oficiais dos quadros permanentes

Armas e serviços
Direcção do Serviço de Pessoal
Major do serviço postal militar, supranumerário, o capitão
(39222759) Ananias Reinaldo Alves Marçal, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Major do serviço postal militar, adido, o capitão (47065061) Manuel Fernando Mendonça, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Major do serviço postal militar, adido, o capitão (44095458) António Bidarra de Andrade, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Direcção do Servico de Material
Major do serviço de material, manutenção, supranumerário, o capitão
(51270411) Rui António Frazão Gouveia, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Major do serviço de material, manutenção, supranumerário, o capitão
(51527711) Victor Manuel Fernandes Murta, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Chefia do Serviço Geral do Exército
Major do serviço geral do Exército, adido, o capitão (51533411)Américo Mateus Lourenço, contando a antiguidade para todos
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os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Quartel-General da Regiáo Militar de Lisboa
Major do serviço geral do Exército, no quadro, o capitão (71045555)
Jacinto António Rodrigues, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Faro
(Destacamento de Tavira)
Major do serviço geral do Exército, no quadro, o capitão (51188711)
José António da Cruz, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Escola Prática de Transmiss6es
Major do serviço geral do Exército, supranumerário, o capitão
(50896511) Raul Alves de Alrneida, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Regimento de Transmisdes
Major do serviço geral do Exército, no quadro, o capitão (50366211)
Mário Mendes Teodoro, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Batalhão do Serviço de Material
Major do serviço de material, manutenção, supranumerário, o capitão
(50251611) António Augusto Lopes Gaspar, contando a anti-
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guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Escola Militar de Electromecânica
Major do serviço de material, manutenção, supranumerário, o capitão
(51036611) António Manuel do Nascimento Sirnões, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Na situação de reforma extraordinária
Graduado nos postos de major e tenente-coronel de infantaria, na
situação de reforma extraordinária, nos termos dos artigos 1.0
e 4.O do Decreto-Lei n? 295173 de 9 de Junho, o capitão de
infantaria (37194251) Hilário Gonçalves Junqueira, contando
a antiguidade, de major desde 30 de Julho de 1981, e de tenente-coronel de 17 de Outubro de 1988.
As graduações deste oficial não Ihe conferem direito a qualquer
alteração na pensão de reforma, calculada e estabelecida da
data da mudança de situação (artigo 4.O do Decreto-Lei n.O 2951
173 de 9 de Junho).
(Por portaria de 21 de Maio de 1991.)

IV

-COLOCAÇÕES, EXONERAÇÕES E TRANSFERÉNCIAS
Oficiais dos quadros permanentes
Corpo de Oficiais Generais
Casa Militar da Presidência da República

General (51468311) Carlos Manuel de Azeredo Pinto Me10 e Leme,
do Quartel-General da Região M i t a r do Norte.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1988.)
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Estado-Maior-General das Forças Armadas
General (50276511) Armando Belo Salavessa, do Estado-Maior do
Exército.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Estado-Maior do Exército
General (51470611) Fernando de Oliveira Pinto, da Direcção da
Arma de Transmissões.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Brigadeiro (51393011) Rui Xavier Lobato de Faria Ravara, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 26 de Maio de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Norte
General (50704611) Adérito Augusto Figueira, da Direcção da Arma
de Infantaria.
(Por portaria de 30 de Abril de 1991.)

Instituto de Altos Estudos Militares
General (50276111) Rafael Guerreiro Ferreira, do Quartel-General
da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 2 de Maio de 1991.)

Adido
Policia de Segurança Pública
General (50432411) Rui Mamede Monteiro Pereira, do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
(Por portaria de 4 de Maio de 1991.)
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Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Estado-Maior do Exército
Tenente-coronel de infantaria (45510062) Adelino Nuno Marinha dos
Reis Moura, do Centro de Selecção de Setúbal.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Tenente-coronel de infantaria (06839863) Hélder Fernando Vagos
Lourenço, do Comando e Companhia de Comando e Serviços
da 1." Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de
Santa Margarida).
(Por portaria de 18 de Abril de 1991.)

Tenente-coronel de artilharia (01365763) João Maria Ciímaco de
Sousa e Brito, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
(Por portaria de 12 de Abril de 1991.)

Tenente-coronel de artilharia (31050260) Octávio Emanuel Barbosa
Henriques, da Escola Prática de Artilharia.
Major de artilharia (10896568) Daniel José Marques Policarpo, do
Grupo de Artilharia de Campanha da l.a Brigada Mista Independente (Regimento de Artilharia de Leiria).
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria (44412961) António Luciano Fontes Ramos,
do Batalhão de Infantaria Mecanizado da 1." Brigada Mista
Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 25 de Março de 1991.)

Coronel de infantaria (51405411) Tos6 Domingos Ferros de Azevedo,
do Regimento de Infantaria de Faro.
(Por portaria de 17 de Abril de 1991.)

Coronel de infantaria (40007361) Idilio de Oliveira Freire, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 18 de Abril de 1991.)
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Direcção da Arma de Artilharia
Tenente-coronel de artliharia (45509662) Jorge dos Santos Pacheco,
do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Diiecção da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria (50691011) Alberto Rui Guedes Teixeira de
Sampaio, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 30 de Abril de 1991.)

Tenente-coronel de cavalaria (05384463) Rogério da Silva Guilherme,
do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 8 de Abril de 1991.)

Direcção da Arma de Engenharia
Major de engenharia (17135469) Félix Manuel Rodrigues Lopes,
da Escola Prática de Engenharia.
Major de engenharia (01999967) Fernando Manuel Paiva Monteiro,
do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Direcção da Arma de Transmissões
Capitão de transmissões, manutenção, (33204959) Joaquim Fernandes
Cândido, do Regimento de Transmissões.
(Por portaria de 18 de Abril de 1991.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Coronel de artilharia (51463611) Amaro Rodrigues Garcia, da Academia Militar.
(Por portaria de 1 de Maio de 1991.)

Major de transmissões, manutenção, (51065911) Francisco José Gil,
da Direcção da Arma de Transmissões.
(Por portaria de 29 de Abril de 1991.)
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Capitão do quadro técnico de secretariado (07563363) José Gabriel
Gonçalves, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Direcção do Serviço de Informação do Exercito
Tenentecoronel de transmissões (39345762) Jorge Oscar Sales Golias,
do Quartel-General da Zona Militar dos Açores.
(Por portaria de 19 de Abril de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Norte
Coronel de infantaria (51397011) Rodrigo Alfredo de Sousa Lobo
D'Avila, da Direcção da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 8 de Março de 1991.)

Coronel de infantaria (50188611) José Faceira Teixeira, do Distrito
de Recrutamento e Mobilização de Vila Real.
(Por portaria de 3 de Abril de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Centro
Capitão chefe de banda de música (51232711) José Custódio Silva
Gonçalves, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 10 de Abril de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Sul
Major do serviço geral do Exército (50440611) Armando José Ganchinho Ventura, da Chefia do Serviço Geral do Exército.
(Por portaria de 30 de Abril de 1991.)

Tenente-coronel do quadro especial de oficiais (00669765) Vanzelino Dias Lopes Correia, do Regimento de Infantaria de Castelo
Branco.
(Por portaria de 10 de Abril de 1991.)

Major do quadro especial de oficiais (08971168) Ramiro da Conceição Tavares, do Regimento de Infantaria de Elvas.
(Por portaria de 22 de Abril de 1991.)
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Quartel-General da Zona Militar da Madeira
Tenente-coronel de infantaria (41494961) José Eduardo Romano Pires,
do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 14 de Abril de 1991.)

Capitão do quadro técnico de secretariado (17147775) Manuel Rui
Nunes, do Regimento de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 12 de Abril de 1991.)

Comando-Chefe das Forças Amadas dos Açores
Tenente-coronel de infantaria (84006367) Manuel António Me10 e
Silva, da Direcção da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 14 de Abril de 1991.)

Regimento de Infantaria

n.O

1

Tenente-coronel do quadro especial de oficiais (40058662) Henrique
Ribeiro Louro, do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Tenente-coronel de infantaria (45521561) Leonardo dos Santos
Freixo, do Quartel-General da Região Militar do Sul.
Major do quadro especial de oficiais (45202861) António de Jesus
Solipa, do 2.O Batalhão de Infantaria Motorizado da l.a Brigada
Mista Independente (Regimento de Infantaria de Abrantes).
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Regimento de Infantaria de Faro
Coronel de infantaria (46380961) Silvestre António Salgueiro Porto,
do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada. Por despacho
de 6 de Março de 1991 do General Chefe do Estado-Maior do
Exército foi nomeado por «escolha» para o cargo de comandante.
(Por portaria de 16 de Abril de 1991.)
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Tenente-coronel de infantaria (08181365) Paulo José Pereira
Guerreiro, do Batalhão de Apoio e Serviços da 1." Brigada
Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 9 de Abril de 1991.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Tenente-coronel do quadro especial de oficiais (00435962) Aldino
José Conceição Cotovio, do Regimento de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Tenente-coronel de infantaria (43002762) António José Sardoeira
Pereira da Silva, do Comando-Chefe das Forças Armadas dos
Açores.
(Por portaria de 13 de Abril de 1991.)

Escola Prática de Artilharia
Tenente de artilharia (05581385) António Pedro Matias Ricardo
Romão, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar.
(Por portaria de 4 de Março de 1991.)

Regimento de Artilharia Antiaérea n.O 1
Tenente-coronel de artilharia (45521861) Mário Martins dos Santos,
do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Grupo de Artilharia de Guarnição nS0 1
Major de artilharia (62376374) António Manuel Borges Teixeira dos
Santos, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar.
(Por portaria de 10 de Abril de 1991.)

Escola Prática de Engenharia
Major de engenharia (15535777) José António Carneiro Rodrigues
da Costa, do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)
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Escola Prática do Serviço de Material
Capitão do quadro técnico de secretariado (11173274) António Manuel Paulo Rato, do 2O
. Batalhão de Infantaria Motorizado
da 1.a Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria de
Abrantes).
(Por portaria de 14 de Janeiro de 1991.)

Batalhão do Serviço de Transportes
Capitão do quadro técnico de secretariado (60809667) Carlos Alberto
Garcia Pinto, do Regimento de Infantaria de Angra do Heroismo.
(Por portaria de 18 de Abril de 1991.)

1.a Brigada Mista Independente

Batalhão de Apoio e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente-coronel de infantaria (31686262) Carlos Manuel Lopes Costa
Camilo, do Comando e Companhia de Comando e Serviços da
1." Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida).
(Por portaria de 9 de Abril de 1991.)

Brigada Mista Independente
Grupo de Artilharia de Campanha
(Regimento de Artilharia de Leiria)
Major de artilharia (10110879) Frederico José Rovisco Duarte, da
Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 26 de Abril de 1991.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
Tenente-coronel do quadro especial de oficiais (19913264) Joaquim
Sabino Reino, do Regimento de Infantaria de Castelo Branco.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra
Capitão do serviço geral do Exército (45264062) Manuel Domingues
Gomes, da Direcção do Serviço de Pessoal.
(Por portaria de 12 de Abril de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Coronel de infantaria (50172911) Boaventura José Martins Ferreira,
do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 25 de Fevereiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Vila Real
Coronel de infantaria (50843911) Amândio Mário Amado Pereira,
do Regimento de Infantaria de Vila Real. Por despacho de
5 de Março de 1991 do General Ajudante-General do Exército
foi nomeado chefe do Distrito de Recrutamento e Mobilização
de Vila Real.
(Por portaria de 3 de Abril de 1991.)

Casa de Reclusão da Região Militar do Norte
Coronel de infantaria (50181411) José Cândido de Oliveira Bessa
Meneses, do Quartel-General da Região Militar do Norte. Por
despacho de 1 de Fevereiro de 1991 do General Chefe do Estado-Maior do Exército foi nomeado por «escolha» para o cargo de
comandante.
(Por portaria de 4 de Abril de 1991.)

Destacamento de Reabastecimento e Manutenção de Material
de Transmissões da Zona Militar dos Açores
Capitão de transmissões, manutenção, (08296265) António Guerreiro
Rodrigues, do Depósito Geral de Material de Transmissões.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1990.)
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Destacamento de Reabastecimento e Manutenção de Material
de Transmissões da Zona Militar da Madeira
Capitão de transmissões, exploração, (52185111) Parcídio José Antunes, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 9 de Abril de 1991.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Norte
Tenente-coronel do serviço de administração militar (36607062)
Eurico Rodrigues Longo, da Manutenção Militar.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Centro Regional de Informática da Região Militar do Centro
Capitão de transmissões, exploração, (50251411) António Peixe Marques, do Regimento de Transmissões.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Delegação do Serviço de Material da Região Militar do Norte
Capitão do serviço de material, manutenção, (32399460) Manuel
Alves Pereira, do Regimento de Infantaria do porto.
(Por portaria de 14 de Março de 1991.)

Delegação do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
da Região Militar do Norte
Major de engenharia (09352475) Carlos Jorge Morais Ferreira, do
Regimento de Engenharia de Espinho.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Adidos
Cinciberlant
Major de cavalaria (61729674) Paulo Manuel Madeira de Atayde
Banazol, da Direcção da Arma de Cavalaria.
(Por portaria de 30 de Novembro de 1990.)
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Forças de Segurança de Macau
Major do serviço de administração militar (00448970) Mário Alexandre Alves Antunes, do Centro de Gestão Financeira da
Região Militar do Centro.
(Por portaria de 12 de Abril de 1991.)

V

-RECTIFICAÇAO DE PENSOES DE RESERVA

O valor da rectificação da remuneração de reserva do tenente-coronel
de infantaria (50992711) José Fernando Pires Lopes foi alterado
para 311 894800, desde 1 de Fevereiro de 1991.
(Por portaria de 29 de Abril de 1991.)

O valor de rectificação de remuneração de reserva do capitão do
quadro especial de oficiais, na reserva, (41108755) Manuel dos
Santos Mendes Pereira foi alterado para 261 200900, desde 1
de Janeiro de 1991.
(Por portaria de 18 de Abril de 1991.)

Colocações e desempenho de funções
Continuam na efectividade de serviço
1) O general (50273711) José do Nascimento de Sousa Lucena
continuou a prestar serviço no Estado-Maior do Exército, após a
sua passagem B situação de reserva, em 27 de Fevereiro de 1991,
tendo sido nomeado para desempenhar as funções de Secretário
do Conseího Superior de Defesa Nacional, desde 9 de Maio
de 1991.
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2) 0 capitão do serviço geral do Exército (50579611) Marçal
Luís Rita continuou a prestar serviço no Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Viseu, após a sua passagem à situação de reserva,
em 17 de Maio de 1991.

Passam a prestar serviço
3) O coronel de transmissões, na situação de reserva, (52123711)
António Marcelo Pinto de Abreu deixou de prestar serviço na Direcção da Arma de Transmissões, desde 15 de Abril de 1991, passando
a prestá-lo no Estado-Maior do Exército, desde a mesma data.

4) O tenente-coronel do serviço de material, manutenção, na
situação de reserva, (50447811) Vítor Alexandre Maria Rodrigues
Figueiredo Lima deixou de prestar serviço no Serviço de Polícia
Judiciária Militar, em 3 de Maio de 1991, passando a presta-lo na
Direcção do Serviço de Material, desde a mesma data.
5) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(52391811) Manuel da Conceição Martins passou a prestar serviço
na Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões, desde
10 de Maio de 1991.

Deixam de prestar serviço

6) O general, na situação de reserva, (51050211) Joaquim Lopes
Cavalheiro deixou de prestar serviço como Secretário do Censelho
Superior de Defesa Nacional, desde 14 de Maio de 1991.
7) O general, na situação de reserva, (51122811) Carlos José
Saraiva Lima de Almeida e Brito deixou de prestar serviço no Serviço Nacional de Protecção Civil, desde 15 de Abril de 1991.
8) O general, na situação de reserva, (50479911) Henrique de
Oliveira Rodrigues deixou de prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas, desde 28 de Abril de 1991.

9) O general, na situação de reserva, (50265111) Altino Amadeu
Pinto de Magalhães deixou de prestar serviço no Ministério da
Defesa Nacional e por acumulação na Liga dos Combatentes, desde
8 de Maio de 1991.
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10) O general, na situação de reserva, (50273511) Amílcar Fernandes Morgado deixou de prestar serviço no Comando-Geral
da Polícia de Segurança Pública, desde 4 de Maio de 1991.
11) O tenente-coronel do serviço de administração militar, na
situação de reserva, (44312856) José Luís Duarte Me10 deixou de
prestar serviço no Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana,
desde 1 de Maio de 1991.
12) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50108311) Joaquim Tomás deixou de prestar serviço na
Academia Militar, desde 1 de Maio de 1991.
13) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50421511) Joaquim Moreira de Sousa deixou de prestar
serviço no Regimento de Engenharia n.* 1, desde 1 de Maio de 1991.

Cursos, estágios e tirocínios
14) Deve ser averbado ao major de cavalaria (18983071) Carlos
Manuel Saraiva Maia Henriques o Curso de Análise de Sistema,
que frequentou no Instituto Nacional de Administração, no período
de 9 de Outubro de 1989 a 5 de Abril de 1990, com a classificação
de 15 (quinze) valores.
15) Deve ser averbado ao tenente do serviço geral do Exército
(05885573) José Martinho Marques a especialidades 876, Instrutor
de Educação Física Militar.
16) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Material e Segurança Cripto, que frequentaram no Batalhão
de Informação e Reconhecimento das Transmissões, no período de
18 de Fevereiro de 1991 a 12 de Março de 1991, com a classificagão
que a cada um se indica (em valores):
Alferes de transmissões/ramo exploração (09416879) José António
Borges Rocha, 16,473.
Alferes de transmissões/ramo exploração (04287879) Joaquim Fernando Ribeiro Coelho, 15,308.
Alferes do serviço geral do Exército (14985476) António Manuel
Gonçalves Rodrigues Jardim, 14,204.
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17) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Operador de Radar BCP, que frequentaram no Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea e de Costa, no período de 18 de Março
de 1991 a 10 de Maio de 1991, com a classificação que a cada um
se indica (em valores):
Alferes de artilharia (09177683) Manuel Maria Barreto Rosa, 15,52.
Alferes de artilharia (09289287) Luís Manuel Oliveira de Almeida,
13,32.
Alferes de artilharia (13502183) Isidoro Nunes Ferreira, 12,65.
18) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso de
Topografia e Cartografia, que frequentaram no Serviço Cartográfico do Exército, no período de 27 de Fevereiro de 1989 a 11 de
Outubro de 1989, com a classificação que a cada um se indica
(em valores) :
Capitão de infantaria (16631778) António Luis Faria Martins, 14,57.
Tenente de artilharia (08456585) Luís Filipe Pereira Nunes, 14,54.
Tenente do serviço geral do Exército (12299470) Ant6nio José Dias
Pereira, 13,52.
Fique nula e de nenhum efeito a publicação referente a este
mesmo curso constante na Ordent do Exército, n." 5, de 1 de Março
de 1991, ptlgina 427, nP 37.
19) Relação dos Conselhos Administrativos e Secções Financeiras julgadas quites com o Estado:
(Acórdão do Tribunal de Contas de 18 de Abril de 1991)
(Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1987)
Centro de Gestão FinanceiraIRegião Militar do Norte.
Quartel-General/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.
Batalhão de Administração Militar.
Escola Prática de Transmissões.
Centro de Instrução de Operações Especiais.
Hospital Militar Regional nP 1.
Centro de Instrução de Condução Auto n.O 1.
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Centro de Gestão FinancekaIRegião Militar do Centro.
Quartel-GeneralIRegião Militar do Centro.
Regimento de Infantaria de Abrantes.
R.egimento 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.O 2.
Hospital Militar Regional nP 3.
Quartel-General/Região Militar de Lisboa.
Regimento de Infantaria de Queluz.
Batalhão do Serviço de Saúde.
Escola de Sargentos do Exército.
Regimento de Artilharia de Lisboa.
Regimento de Artilharia de Costa.
Regimento de Lanceiros de Lisboa.
Regimento de Engenharia n.O 1.
Regimento de Transmissões.
Batalhão de Informações e Reconhecimento das Transmissões.
Batalhão do Serviço de Transportes.
Escola Prática de Infantaria.
Escola Prática de Cavalaria.
Escola Prática do Serviço de Material.
Escola Prática de Administração Militar.
Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais.
Presídio Militar de Santarém.
Batalhão do Serviço Geral do Exército.
Centro de Gestão Financeira/Região Militar do Sul.
Quartel-GeneralIRegião Militar do Sul.
Regimento de Infantaria de Beja.
Regimento de Infantaria de Elvas.
Regimento de Infantaria de Faro.
Regimento de Cavalaria de Estremoz.
Escola Prática de Artilharia.
Comando do Forte da Graça.
Hospital Militar Regional n.O 4.
Quartel-General da Zona Militar dos Açores.
Regimento de Infantaria de Angra do Heroismo.
Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
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Campo de Instrução Militar de Santa Margarida.
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida.
Centro Financeiro do Exército.
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 Pupilos do Exército.
Instituto de Odivelas.
Escola Militar de Electromecânica.
Hospital Militar Principal.
Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas.
Serviço Cartográfico do Exército.
Direcção do Serviço de Finanças.
Estado-Maior do Exército.
Centro de Gestão Financeira da Logística.
Batalhão de Caçadores na05.
Depósito Geral de Material de Guerra.
Direcção da Arma de Engenharia.
Direcção da Arma de Transmissões.
Direcção do Serviço de Saúde.
Direcção do Serviço de Intendência.
Direcção do Serviço de Material.
Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército.
Direcção de Transportes.
Chefia do Serviço de Material de Instrução.
Rectificações
20) Na Ordem do Exército, 2.a Série, n . O 6, de 15 de Março
de 1990, página 205, deverá ser considerado na situação de pensionista de invalidez, e não na de reforma extraordinária, o tenente
miliciano de infantaria (08077265) Luís Filipe Faria Moreira da Silva.
21) Na Ordem do Exército, 2.8 Série, nP 5, de 1 de Março
de 1991, página 331, na passagem h situação de reforma do capitão
do serviço geral do Exército (51208511) Luís dos Santos Figueiredo,
onde se lê «desde 15 de Outubro de 1990~deve ler-se a15 de Outubro
de 1989~.
22) Na Ordern do Exército, 2.a Série, nP 5, de 1 de Março
de 1991, página 332, onde se lê ((coronel do serviço de administração
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militar (51420611) Jaime Borrego Liã de Oliveira Leite, desde
1 de Fevereiro de 1991», deve ler-se «coronel do serviço de administração militar (51420611) Jaime Fernando Borrego Linhã de Oliveira
Leite, desde 1 de Fevereiro de 1991)~.

VI1

-OBITUARIO

Junho, 6-Coronel
de engenharia (50699611) José Rodrigues
Raimundo, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Agosto, 7 -Tenente miliciano de infantaria, na situação de reserva, Remígio do Nascimento de Freitas, do Quartel-General da
Zona Militar da Madeira.
Dezembro, 6 Capitão reformado (52162611) Afonso Nunes Faria,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Dezembro, 15 Capitão reformado (50157611) Silvério da Silva
Dias, do Quartel-General da Região Militar do Sul.

-

Fevereiro, 21 - Capitão reformado (500735 11) Américo Antunes
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Março, 13 -Aspirante a oficial rniliciano médico (03373787) Nuno
Filipe Duarte Leite Geraldo, do Hospital Militar Regional n.O 2.
Março, 17 -Tenente-coronel reformado (50353911) António Frias
dos Santos Costa, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa.
Abril, 7 Capitão de infantaria reformado (52909811) António
de Almeida Luz, do Quartel-General da Região Militar do Sul.
Abril, 9 Capitão reformado (51490711) Carlos Paiva, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Abril, 15 -Coronel reformado (51420411) José Augusto de Matos
Figueiredo, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Abril, 17 -Capitão reformado (50102511) António Joaquim Fernandes Júnior, do Quartel-General da Região Militar do Centro.

-
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O Chefe do Estado-Maior do Exército

José Alberto Loureiro dos Santos, general
Está conforme:
O Ajudante-General

Silvino da Cruz Curado, general
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
2.a SÉRIE
N.Q 12/15 DE JUNHO DE 1991

Publica-se ao Exército o seguinte:
I

-DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
Ministério da Defesa Nacional
Estado-Maior do Exército
Despacho n.O 79/91

Assunto: Nomeação do tenente-coronel de infantaria Rui Martins
Rodrigues
1. O tenente-coronel de infantaria (35037062) Rui Martins Rodrigues,
do Estado-Maior do Exercito, foi nomeado para desempenhar
uma missão no estrangeiro.
2. O tenente-coronel Rui M. Rodrigues apresentou-se no Ministerio
da Defesa Nacional, em 17 de Janeiro de 1991.
3. O presente Despacho anula o Despacho nP 9/91, de 17 de Janeiro de 1991, do General Chefe do Estado-Maior do Exército.

-

Lidoa, 21 de Maio de 1991. 0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.
Despacho nP 83/91

Assunto: Nomeação do comandante da Brigada de Forças Especiais
1. Nomeio o brigadeiro (51397111) António Moreira de Almeida
Correia, que vinha exercendo as funções de 2.O comandante da
Região Militar do Centro, para o cargo de comandante da Bri-
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gada de Forças Especiais (BFE), em substituição do brigadeiro
(52155011) Alvaro Pereira Bonito, designado para nova missão
de serviço.
2. O brigadeiro Almeida Correia cessa as suas actuais funções em
24 de Maio de 1991, assumindo o comando da BFE em 27 de
Maio de 1991.
3. O brigadeiro Pereira Bonito apresenta-se no GabineteIChefe do
Estado-Maior do Exército na manhã de 27 de Maio de 1991.
Lisboa, 20 de Maio de 1991.--0
Chefe. d o Estado-Maior dci
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.
Despacho n.O 85/91

Assunto: Nomeação do brigadeiro Alvaro Pereira Bonito para uma
missão de serviço
No seguimento do meu Despacho n.O 83/91, de 20 de Maio, nomeio
o brigadeiro (52155011) Alvaro Pereira Bonito, que vinha exercendo as funçócs de comandante da Brigada de Forças Especiais,
para uma nova missão de serviço, devendo apresentar-se no
Gabinete de Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior General
'das Forças Armadas em 27 de Maio de 1991.
Lisboa, 24 de Maio de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.
Despacho nP 86/91

Assunto: Convocação- de um oficial general na situação de reserva
para prestar serviço efectivo
Nos termos da -alínea a) do nP 1 do artigo 170P do Decreto-Lei
nP 34-A/90, de 24 de Janeiro, que aprova o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, convoco o brigadeiro pára-quedista,
na situação de reserva, (5 1469111) Heitor Hamilton Almendra,
para prestar serviço efectivo no Estado-Maior da Força Aérea,
onde se deve apresentar em 1 de Junho de 1991.
Este oficial não conta nos quantitativos fixados para o Exército, a que se refere o n.O 10.O da Portaria nP 1247190, de 3 1
de Dezembro.
Lisboa, 27 de Maio de 1991.- 0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.
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Despacho na087/91
Assunto: .Passagem h situação de reserva do brigadeiro Fernando
Rui Mesquita da Costa Passos Ramos
1. Em virtude de, na Reunião do Conseiho Superior do Exército,
de 3 de Maio de 1991, não ter resultado proposta de promoção
ao posto imediato do brigadeiro (51460311) Fernando Rui Mesquita da Costa Passos Ramos, deixa de ficar sustada a sua
passagem h situação de reserva, conforme preceitua o artigo 174.O do Estatuto dos Militaresãas Forças Armadas.
2. Nestes termos, o referido oficial general é considerado na situação
de reserva, por ter atingido o respectivo limite de idade, desde
20 de Fevereiro de 1991, deixando a efectividade de serviço
em 1 de Julho de 1991.
Lisboa, 28 de Maio de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do
Exercito, José Alberto Loureiro dos Santos, general.
Despacho nP 88/91

Assunto: passagem h situação de reserva do brigadeiro Rui Ernesto
. . Frebe Lobo da Costa
1. Em virtude de, na Reunião do Conselho Superior do Exército,

de 3 de Maio de 1991, não ter resultado proposta de promoção ao posto imediato do brigadeiro (51302511) Rui Ernesto
Freire Lobo da Costa, deixa de ficar sustada a sua passagem
à situação de reserva, conforme preceitua o artigo 174P do
Estatuto dos Militares das Forças Armadas.
2. Nestes termos, o referido oficial general é considerado na situação
de reserva, por ter atingido o respectivo limite de idade, desde
18 de Janeiro de 1991, mantendo-se na efectividade de serviço,
como Director do Serviço de Justiça e Disciplina.

-

Lisboa, 28 de Maio de 1991. 0 Chefe do Estado-Maior do
Exdrcito, José Alberto Loureiro dos Santos, general.
Despacho nP 89/91

Assunto: Nomeação de um brigadeiro para adjunto do General
Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército
1. Nomeio para as funções de adjunto do General Vice-Chefe do
Estado-Maior do Exército o brigadeiro (50277211) Eurico Antó-
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nio de C. e Me10 Sales Grade, que, presentemente, frequenta o
Curso de Auditores de Defesa Nacional, no IDN.
2. Este oficial general apresenta-se no Gabinete do General Chefe
do Estado-Maior do Exército em 12 de Junho de 1991.
Lisboa, 28 de Maio de 1991.- 0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, Josd Alberto Loureiro dos Santos, general.

11

-JUSTIÇA E DISCIPLINA

Condecorações
Ministério da Defesa Nacional
Portaria
Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da alínea a) do
artigo 25.O, do nP 1 do artigo 62P e do nP 3 do artigo 67P do
Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Decreto
n.0 566171, de 20 de Dezembro, condecorar com a medalha
de prata de serviços distintos o brigadeiro do Exército António
Guerreiro Caetano.
26 de Novembro de 1990.- 0 Ministro da Defesa Nacional,
Joaquim Fernando Nogueira.
(D.R.,I1 Série, :n

282, de 7 de Dezembro de 1990.)

Estado-Maior-General das Forças Armadas
Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 22.0, 23P, nP 1, 31P, 62P, nP 1, e 67P.
n.0 3, do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo
Decreto n.O 566/71, de 20 de Dezembro, condecorar com a
medalha de ouro de serviços distintos o coronel de infantaria
(5 1322711) Carlos Augusto Pereira da Costa Matos.
11 de Dezembro de 1990.-0 Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, António Soares Carneiro, general.
(D.R.,I1 S6rie. n." 297, de 27 de Dezembro de 1990.)
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Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 21.0, nS01, 25.O, n.O 1, alínea a), 62.O, n.O 1,
e 67.O, nP 3, do Regulamento da Medalha Militar, aprovado
pelo Decreto nP 566171, de 20 de Dezembro, condecorar com
a medalha de prata de serviços distintos o coronel de artilharia
João António Gusmão Pimentel da Fonseca.
29 de Novembro de 1990. - O Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, Antdnio Soares Carneiro, general.
(D.R., I1 Série, n." 290, de 18 de Dezembro de 1990.)

Estado-Maior do Exército
Por portaria de 19 de Abril de 1991
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.O e 22.0, com referência ao n." 3 do
artigo 67P, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o general (50276111) Rafael Guerreiro Ferreira.
Por portaria de 23 de Abril de 1991
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.O e 25.O, com referência ao nS03
do artigo 67.O. todos do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas. de 20 de
Dezembro de 1971, o coronel de infantaria (51348211), na situação de reserva, António Miguel Rodrigues.
Por portaria de 26 de Abril de 1991
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.O, com referência ao n.O 1
do artigo 67P, todos do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o tenente-coronel de cavalaria (38221862)
Joáo Manuel Taxa da Silva Araújo.
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Por portaria de 3 de Abril de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1.a classe o general Fulvio Meozzi,
do Exercito de Itália, nos termos do artigo 37.O e nP 3 do
artigo 67.0 do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de
..
1971.
Por portaria de 1 de Abril de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
classe por, segundo parecer
medalha de mérito militar de
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33.O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel medico
veterinário do serviço de saúde (50038711) Rui Manuel da
Cruz Nunes.
Por portarias de 26 de Abril de 1991
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.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major do
serviço de material (engenheiro) (04145166) António Augusto
Raposo Alves.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3." classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33.0 e 36." do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão de
infantaria (08891582) Jorge Manuel Cabrita Alão Correia da
Silva.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exkrcito condecorar com a
medalha de mérito militar de 3 8 classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido ccnsiderado ao abrigo dos artigos 33.O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão de
infantaria (17585781) António Jose Lourenço da Fonte Rabaça.
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.n classe por, segundo parzcer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33.O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
serviço geral do Exército (45257260) José Caria Ribeiro.

Condecorados com a medalha de ouro de comportamento exemplar,
por despacho das datas que se indicam e em conformidade coni
as disposições do Regulamento da Medalha Militar, promulga. do pelo Decreto n.O 566/71, de -20 de Dezembro, os seguintes
oficiais:
'

9 de Abril de 1991

Coronel de infantaria (50994911) Manuel Arnaldo de Abreu Falcão.
Coronel de .cavalaria (51413711) Manuel Maria de Barros Cardoso
de Menezes.
26 de Abril de 1991

Coronel - de artilharia (5 1373211) Nuno Guilherm- Catarino Anselmo.
Coronel de cavalaria (50691011) Alberto Rui Guedes Teixeira de
Saríipaio.
Caronel de engenharia (50774311) Napoleão Paulo da Silva.
Coronel tirocinado de transmissões (50772611) Francisco António
Frade.
Coronel .do serviço de administração militar (50188511) Manuel
de Sousa Cardoso da Silva.
Coronel do serviço de saúde médico (50937311) Rui Alberto Coimbra
Fernandes.
Major de transmissões (51256611) Carlos Barrigas Morais Mendonça.
Capitão do serviço de material (32255760) António Barreto Martins.
Capitão do serviço geral do Exército (31169758) José da Silva Sanches.
29 de Abril de 1991

Coronel de cavalaria (50434711) Fernando Governo dos Santos

Maia.
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30 de Maio de 1991
Major do QPvIGF (39253256) António Josias de Lacerda Ramada.
Capitão de infantaria do QPIGNR (39219958) Manuel José Veloso.
15 de Maio de 1991
Tenente-coronel do serviço de administração militar (35026760) Rogério Cordeiro Soares.
Major do serviço de material (50442311) José Franco Leandro.
Conforme comunicação da Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas foram ali registados os diplomas respeitantes ao agracimento do major de infantaria (80000370) Vasco Henrique
de Sommer Travassos Valdez com as seguintes condecorações
estrangeiras:
-Comendador da Ordem do Mérito da Costa do Marfim.
-Estrela do MBrito Militar da Ordem da Estrela das Forças
Armadas do Equador.
Por despacho de 26 de Fevereiro de 1991 do Primeiro-Ministro
classe da Ordem do Méfoi autorizado a aceitar a Cruz de
rito Naval de Espanha o tenente-coronel de infantaria (31628361)
Carlos Alberto Fernandes Pires.
Por alvartís de 1 de Fevereiro de 1990, publicados no Diário da
República na0 148, 2.' Série, de 19 de Junho de 1990, foram
agraciados com o grau de Cavaleiro da Ordem Militar de Avis
os seguintes oficiais:
Major do quadro especial de oficiais (03476168) Manuel Mendes
Pinto.
Tenente-coronel de artilharia (50760411) António Marques Abrantes
dos Santos.
Por portaria de 26 de Abril de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques - Patrono do Exército, de
2.' classe, nos termos do artigo 4P do Decreto-Lei nP 397185,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.O do mesmo decreto, o tenentecoronel do serviço
postal militar (51214511) Francisco António Sezinando.
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Louvores
Ministério da Defesa Nacional
Louvo o brigadeiro do Exército (51392311) António Guerreiro Caetano, porque no exercício das funções de vice-presidente do
Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência ao
longo de quatro anos as tem realizado de forma extremamente
empenhada, eficiente e distinta.
Oficial de grande vocação militar, de sólidas convicções sobre a
instituição que sempre serviu, integrou-se rapidamente no espírito de acção do CNPCE, com vista h consecução dos objectivos propostos, impulsionando, dinamizando e supervisionando
com a maior atenção e dedicação as actividades que lhe foram
delegadas. obtendo desta forma resultados valiosos, globalmente
coerentes e pertinentes para o desenvolvimento de uma correcta
política nacional de planeamento civil de emergência.
A sua acção fez-se sentir particularmente na dinamização das
comissões sectoriais e na representação externa do Conselho de
múltiplas reuniões aos mais diversos níveis e instâncias.
Merece igualmente destaque o avisado conselho que em muitas
e por vezes delicadas situações prestou ao membro do Governo
que apoia, que nele vê um colaborador muito experiente, sensato, seguro e extremamente leal.
Em toda a sua acção foi, pois, o brigadeiro António Caetano
um colaborador em que a sólida formação, a actualizada cultura militar, as qualidades de perspicácia, ponderação e bom
senso fazem com que seja inegável a sua capacidade para o
exercicio de elevadas funções de comando e direcção.
Evidenciando, a par de tudo o que já foi referido, um rigoroso e exigente sentido de responsabilidade e de brio profissional, de trato afável e cortez, impecável de aprumo e honra
militar, mais uma vez na sua carreira o brigadeiro António
Caetano se afirma como um militar de excepção, prestando no
exercício do presente cargo, ao Governo do País e ao País, serviços que devem ser considerados relevantes, extraordinários
e distintos, de que resultam honra e lustre para a instituição
que serve e a que orgolhosamente se honra de pertencer.
26 de Novembro de 1990.-0
Joaquim Fernando Nogueira.

Ministro da Defesa Nacional,

(D.R., I1 Série, n/ 282, de 7 de Dezembro de 1990.)
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Estado-Maior-General das Forças Armadas
Louvo o coronel de infantaria (51322711), na situação de reserva,
Carlos Augusto Pereira da Costa Matos, pela forma como
desempenhou as funções que lhe foram atribuídas como oficial
de estado-maior na Divisão de Planeamento Estratégico.
Ao abandonar o serviço efectivo por razões imperiosas de idade,
termina assim um período de permanência de treze anos na
DIPLAE, durante o qual as suas elevadas capacidades e conhecimentos foram sempre evidenciados na qualidade dos trabalhos desenvolvidos, muitos deles com projecção além-fronteiras,
e no elevado nível das suas intervenções em reuniões nacionais
e internacionais.
Responsável pelo acompanhamento da imensa documentação
OTAN sobre questões complexas, desde a doutina e conceitos
estratégicos até ao planeamento e programação da postura
defensiva colectiva, conseguiu sempre, mercê do seu profundo
conhecimento das matérias, da elevada capacidade de análise
e da perspicácia para evidenciar o fundamental, desenvolver
estudos, informações e propostas, dos quais decorreram decisões
e emissões de documentos que muito dignificaram o EMGFA
e as forças amadas. Recentemente, em que, por força da profunda alteração da situação político-militar na Europa e das
relações Leste-oeste, se perfilam grandes modificações nos quadros conceptual e de emprego das forças da OTAN, mais uma
vez do coronel Costa Matos deu mostras da sua eficiência e
empenho, acompanhando a mudança e produzindo trabalhos em
curto espaço de tempo, que dignificaram a posição de Portugal
no seio dos países da Aliança.
Destaca-se também a sua actuação como chefe da representação nacional nas reuniões de infra-estruturas do SACLANT e
do SHAPE, onde, em resultado da cuidada preparação, conseguiu, através de intervenções fundamentadas e convincentes, obter
para Portugal a aprovação de projectos que muito contribuem
para o incremento das infra-estruturas nacionais de defesa.
Igualmente se evidenciam as suas participações esclarecidas nos
trabalhos sobre conceitos e planos de defesa nacionais, assim
como nas negociações com os EUA, sobre HNSA, em que, para
além da produção de valiosos textos, conseguiu dar o necessário relevo aos interesses portugueses.
Oficial inteligente, ponderado, de boas relações humanas, interessado em actualizar-se e dotado de bom ritmo de trabalho,
prestou ao EMGFA e As forças armadas uma notável colabo-
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ração, devendo os serviços por si prestados ser considerados
de extraordinários, relevantes e muitíssimo distintos.
11 de Dezembro de 1990.- 0 Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, António Soares Carneiro, general.
(D.R., I1 Sbrie, n.' 297, de 27 de Dezembro de 1990.)

Louvo o coronel de artilharia João António Gusmão Pimentel da
Fonseca (51369311) por, durante 11 anos ao serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas, na Divisão de Infonnações Militares, a maior parte deles como chefe de repartição
de duas importantes iíreas de responsabilidade da Divisão,
desempenhar as suas funções com total dedicação, elevado espírito de bem servir e eficiência.
Nos Últhos três anos em que foi responsável pela sensível brea
da segurança militar procurou fazê-lo sempre de forma muito ponderada e com o bom senso indispens8ve1, dos quais resultaram
estudos e relatórios objectivos e oportunos apresentados pela
repartição que chefiou.
Quer na iírea de instrução, onde superintendeu na coordenação
dos cursos ministrados pela Divisão a elementos dos três ramos
das forças armadas no âmbito da estratégia indirecta, quer na
revisão e actualização de diversa regulamentação e documentação, quer nas apresentações periódicas da situação da sua área
ao Conselho de Chefes de Estado-Maior, demonstrou sempre o
maior interesse e capacidade de assumir responsabilidades.
De realçar a sua acção na preparação e coordenação da execução de operações tendentes B garantia da segurança necessiíria
a reuniões de altas entidades, de que se destacam as reuniões
do NPG e IEP realizadas em Portugal, que mereceram especial
apreço de entidades estrangeiras.
Representou ainda as forças armadas e o País em diversas reuniões internacionais, procurando sempre a defesa das posições
nacionais e a obtenção de dados enriquecedores de um conhecimento actualizado no seu campo.
Pela dedicação profissional demonstrada ao longo de 11 anos
ao serviço da Divisão de Informações, de que agora se afasta
por deixar o serviço activo, pela extrema lealdade, pela acção
desenvolvida nos mais diversos campos de actividade da Divisão, que o tomaram um excelente colaborador dos seus chefes,
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os serviços prestados no Estado-Maior-General das Forças Annadas pelo coronel Pimentel deverão ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.

-

29 de Novembro de 1990. 0 Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, António Soares Carneiro, general.
(D.R., I1 Sbrie, nP 290, de 18 de Dezembro de 1990.)

Louvo o tenentecoronel do SAM (39509161) Oscar Fernando Ribeiro
pela forma excepcional como durante quatro anos exerceu as
funções de oficial de abastecimento e contabilidade na NATO
AEW&C Programme Management Agency (NAPMA), em
Brunssum, Holanda.
Apesar da complexidade, peculiaridade e sensibilidade política
do Programa NAEW&C, pela sua completa dedicação, rapidamente este oficial se familiarizou com o seu serviço, tornando-se um elemento muito valioso da NAPMA.
No exercício das suas funções, o tenentecoronel Oscar Ribeiro
contribuiu decisivamente para a conclusão de vários trabalhos
em curso relativos ao apoio logístico da Força NAEW. Na
sua qualidade de elemento responsável pelo controlo e localização de todos os bens pertencentes à NAPMO, espalhados pelos
países da NATO e no valor de centenas de milhões de dólares,
a sua actividade também foi extremamente valiosa. Com a sua
capacidade como perito contabilista e o seu permanente entusiasmo em servir a organização, estabeleceu uma base de dados
adequados que permite o controlo e o conhecimento da localização desses bens, de uma forma correcta, sempre que necessário.
Este oficial participou ainda com muito mérito no estabelecimento dos requisitos logísticos do programa de modernização.
Além disso, exerceu sempre uma acção muito frutuosa de ligação com as autoridades portuguesas, cooperando de uma forma
activa e competente para superar todos os complexos problemas em que o nosso país esteve envolvido.
Demonstrou assim ser um oficial muito competente, que exerceu
de forma brilhante as suas difíceis funções num ambiente internacional. A dedicação Bs suas tarefas e a lealdade à organização foram altamente meritórias. O seu trabalho cuidado, a
precisão das suas ordens e o sentido de previsão no desempenho das suas funções foram notáveis.
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Por tudo isto é da maior justiça realçar os serviços prestados
pelo tenente-coronel Oscar Ribeiro, que muito honraram e prestigiaram as Forças Armadas Portuguesas.
26 de Março de 1991. - 0 Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Antdnio da Silva Osdrio Soares Carneiro, general.
(D. R., I1 scrie, :n

88. de 16 de Abril de 1991.)

Estado-Maior do Exército
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército adoptar, para todos
os efeitos legais, o louvor conferido pelo general Director da
Arma de Cavalaria ao tenente de cavalaria (02938481) Jocelino
do N. Bragança Rodrigues, da Escola prática de Cavalaria, e
publicado na Ordem de Serviço n.O 3, de 17 de Janeiro de
1991, da DirecçTio da Arma de Cavalaria com a seguinte redacção:

«Porque tendo frequentado, na Escola de Blindados do Ex6rcito dos Estados Unidos da América, o Curso ARMOR OFFICER BASIC CLASS 7-90, ali obteve, excepcionais e honrosas
classificações, como se pode verificar através dos documentos
de apreciação enviados por aquela Escola. Ali obteve as classificações máximas de EXCELENTE na Proficiência Linguística
e no desempenho do curso. Frequentou o Programa de Honra
Académico excedendo todos os níveis requeridos. Foi galardoado com placa de treino físico e distintivo por ter atingido a
mais alta pontuação no teste de aptidão fisica.
Pela capacidade de liderança durante o exercício de campo
recebeu o galardão DRAPER COMBAT LEADERSHIP, tendo
sido o primeiro aluno não americano a ser distinguido com
tal pr6mio. No curso SCOUT PLATOON LEADER que tarnbem frequentou, conseguiu pela primeira vez neste curso o
a G 0 ~em todas as provas testadas.
Pelos seus brilhantes resultados e por se encontrar entre os
primeiros dos 20% de alunos melhor cotados, foi nomeado para
figurar na Lista de Comando da Escola de Blindados do Exército
dos EUA. A sua pontuação classificativa foi de 95.99, atingida ou ultrapassada por poucos alunos em turnos anteriores,
havendo poucos alunos americanos e ainda um menor número
de alunos de países aliados que tenham atingido tal nível de
excelência. Tal comportamento do tenente Jocelino Rodrigues
merece a admiração do Director da Arma de cavalaria que
considera de justiça dar público conhecimento do mesmo.
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Ministério da Defesa Naciona, 1 de Abrii de 1991. -0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, Josd Alberto Loureiro dos Santos,
general.
Louvo o tenente-coronel do serviço postal militar (51214511)
Francisco António Sezinando pelo muito zelo, dedicação e
capacidade de trabalho que evidenciou ao longo da sua carreira militar.
Consciente da importante missão do serviço postal militar,
nomeadamente pela influência que tinha no moral das tropas,
impulsionou sempre o seu pessoal por forma a obter o maior
rendimento, sendo de destacar a sua actuação nas comissões
desempenhadas na Guiné e Timor.
A sua acção na reestruturação do serviço na direcção dos cursos de actualização e aperfeiçoamento para oficiais e sargentos,
que dirigiu foi relevante, mostrando ser profissionalmente um
bom técnico.
Igualmente é de destacar o trabalho desenvolvido como presisidente da Comissão Liquidatária da Estação Postal Militar
n." 9 pois, apesar da carência de meios ao seu dispor, conseguiu,
pela extraordinária actividade desenvolvida e na qual bem pôs
h prova a sua capacidade de organização e pelo bom entendimento com os CTT e com as correspondentes entidades dos
ex-territórios do Ultramar, resolver da melhor forma, inúmeras
reclamações postais pendentes que se arrastavam havia longo
tempo.
O seu relacionamento com os CTT, quando da devolução do
material técnico confiado ao SPM desde a sua criação e montagem, foi óptimo, tendo os contactos pessoais, a vários níveis,
frequentemente fora do horário de serviço normal e conseguido
por sua iniciativa pessoal, produzindo bons resultados.
Chefiou o Serviço Postal Militar durante cerca de 12 anos e,
nos últimos oito já no período da progressiva redução das
estruturas do serviço, acumulou as suas funções com as de
chefe da Secção de Instrução da 6." Repartição do Estado-Maior
do Exército, tendo nesta última missão merecido honrosos louvores do Director do Departamento de Instrução.
Oficial dotado de um íntegro carácter e bom senso, agora que
o tenente-coronel Sezinando transita para a situação de reforma, a seu pedido, é inteiramente justo que ao deixar o
Exército que serviu durante cerca de 31 anos, com brilho,
empenho e devoção, os serviços que prestou sejam considerados
de muito mérito.
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Ministério da Defesa Nacional, 1 de Abril de 1991. -O Chefe
do Estado-Maior do Exército, Josd Alberto Loureiro dos Santos,
general.
Louvo o coronel de infantaria (51387711) Manuel Ferreira Guedes,
pelas notáveis qualidades demonstradas durante cerca de dez
anos ao serviço da Direcção de Transportes, o último dos quais
como Director Interino, confirmando os seus excelentes atributos pessoais e profissionais.
..
O coronel Guedes, que cessa uma longa carreira militar, teve
a oportunidade e o privilégio de servir o Exército durante
mais-de 40 anos efectivos, em tempo de paz e em campanha
no ex-ultramar, tendo-lhe sido atribuídas funções e tarefas
da mais alta responsabilidade, que desempenhou por forma a
,, realçar os seus conhecimentos profissionais e as virtudes mili- tares de que é possuidor.
Em virtude de ter de abandonar o serviço efectivo na Direcção
de Transportes, é de inteira justiça salientar a actividade que
- exerceu, de urna forma discreta mas eficiente, em quase todas
as áreas do Serviço, particularmente na instrução, na organização e funcionamento da segurança de todo o edifício BERNA,
na elabo~açãode diversa legislação e NEP relacionadas -com
os Transportes e, por fim,nas complexas funções da Direcção
do Serviço durante um período de sérias dificuldades em verbas
e em pessoal especializado.
Excelente camarada, de inexcedível correcção e fino trato,
de uma ilimitada dedicação ao serviço, muito ponderado e de
grande aprumo moral, contribuiu com a sua empenhada actuação para o bom nível de eficiência dos Transportes Logísticos,
propondo e accionando medidas adequadas à salvaguarda dos
interesses da Fazenda Nacional e da Instituição Militar.
3,portanto, da inteira e da mais elementar justiça que ao deixir o serviço efectivo se reconheça que o coronel Ferreira
Guedes é merecedor de ser apontado à consideração pública
pelo seu espírito de disciplina, pela sua doação B Instituição
Militar e- gela aptidão que revelou para servir o Exército nas
mais diversas circunstâncias.
Ministério da Defesa Nacional, 17 de Abril de 1991. - 0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, Jos$ Alberto Loureiro dos Santos,
general.
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Louvo o coronel de infantaria (51406411) Aurélio Ventura Martins
Pamplona, pela forma empenhada e competente como exerceu
durante quase dois anos o difícil, exigente e complexo cargo
de comandante do Centro de Selecção de Setúbal.
Considerando o particular melindre que envolve todas as operações relacionadas com o recrutamento do pessoal para a
prestação do Serviço Militar Obrigatório e, designadamente, as
provas de selecção e classificação, atendendo à organização
peculiar do CSS, integrando nos seus quadros pessoal dos
três ramos das Forças Armadas, de diversas especialidades,
estatutos e regimes, soube o coronel Pamplona, B custa das
suas boas qualidades pessoais e profissionais, onde se destacam o seu feitio franco e extrovertido, a afabilidade e correcção,
o sentido da disciplina, a lealdade, o espírito abnegado e generoso e o forte sentido do dever, cumprir de forma esclarecida
e profícua a missão que lhe foi confiada.
Da acção por si desenvolvida sobressaem a preocupação em
garantir uma correcta classificação e selecção dos mancebos,
a meIhoria dos procedimentos relativos ao seu acolhimento
e à prestação das provas, e o notório esforço realizado em
benfeitorias nas instalações, o que se reflectiu muito positivamente na imagem transmitida aos jovens no seu primeiro
contacto com a Instituição Militar.
Ao terminar as suas funções de comando, pelas qualidades
manifestadas e tarefa realizada, afirma-se o coronel Pamplona
como oficial digno de ocupar postos de responsabilidade, devendo os serviços por si prestados ao CSS e à Instituição Militar ser classificados de relevantes e de muito elevado mérito.
Ministério da Defesa Nacional, 17 de Abril de 1991.- 0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos,
general.
Louvo o tenente-coronel de infantaria, comando, (50995011) Amaldo José Ribeiro da Cruz, pela muita dedicação e grande eficiência patenteadas na Chefia da Repartição de Pessoal do Quartel-General da Região Militar de Lisboa, ao longo de um período
de cerca de dois anos.
Da profícua actividade por si desenvolvida salientam-se os
oportunos e valiosos estudos e propostas apresentados no contexto do contributo da Região Militar de Lisboa para a reestruturação do Exército, não obstante a premência de tempo e a
carência de pessoal que muitas vezes condicionavam a elaboração destes trabalhos, a sua colaboração no planeamento e
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controlo dos exercícios regionais, bem como na preparação e
realização dos Testes de Prontidão Operacional e Inspecções
Gerais levados a efeito pelo Comando da Região.
Dignas de registo se afiguram também a sua capacidade de
previsão e de iniciativa, o seu sentido do dever e das responsabilidades, expressos, designadamente, pela oportuna apresentação de estudos e propostas conducentes à melhoria das actividades da sua Repartição, pelo cuidado e rigor com que procede à recolha e compilação de elementos pertinentes do âmbito
do pessoal, para a correcta fundamentação das decisões superiores, em tudo demonstrando bons conhecimentos de trabalho
de estado-maior e dos problemas de pessoal, notável espírito
de equipa, capacidade de coordenação e de chefia em elevado
grau.
Oficial muito distinto, com largas provas dadas no comando
de tropas, com realce para o seu reconhecido valor militar em
situações de combate, revela-se através da actividade no Quartel-General da Região Militar de Lisboa como um oficial completo
e de elevada craveira profissional, digno de ocupar cargos de
comando e chefia de maior responsabilidade e de que os serviços por si prestados no Quartel-General da Região Militar
de Lisboa, dos quais resultam honra e lustre para o Exército,
sejam classificados de extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 17 de Abril de 1991. - 0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos,
general.
Louvo o tenente-coronel de infantaria (03643565) José Machado
Diniz, pela forma como há mais de quinze anos vem desempenhando funções no Jornal do Exército e muito especialmente
na Redacção.
Oficial muito ponderado, sensato e de fino trato, tem demonstrado sempre o maior zelo e dedicação pelo serviço.
A sua sensibilidade, experiência e saber sobre a forma como
dirigir a Redacção, aliados ao dinamismo e entusiasmo que tem
imprimido na renovação gráfica e de conteúdo, que promove
sem cessar, em contínua melhoria para conseguir a revista atraente e algo modernizada que é hoje o Jornal do Exército,
levam a que o tenente-coronel Diniz seja muito justamente
apontado como um esplêndido auxiliar dos Directores do Jornal
do Exército.
Sendo o público leitor do Jornal do Exército, por excelência,
o contingente geral do Exército que todos os meses tem a seu
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dispor um novo número do jornal, considero que o tenente-coronel Diniz é merecedor do público louvor pelo elevado
mérito dos serviços que assim presta ao Exército na área da
moral, bem-estar, cultura e recreio de pessoal.
Ministério da Defesa Nacional, 17 de Abril de 1991. - 0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Sarztos,
general.

Louvo o tenente-coronel de artilharia (50448611) Gustavo do Carmo
Marques, pela extrema dedicação e grande eficiência demonstradas na chefia da Repartição de Operações do Quartel-General
da Região Militar de Lisboa.
Para além da meritória actividade já publicamente reconhecida
em oportunidade anterior, realçam-se mais recentemente os
vários estudos por si realizados, ao nível regional, no contexto
da reestruturação do Exército, as oportunas e minuciosas informações sobre a operacionalidade dos Encargos Operacionais
e sobre os reflexos das reduções de efectivos nas missões e
tarefas do Comando da Região e das suas unidades, estabelecimentos e órgãos, os meticulosos planeamentos do exercício
regional «Plutão» e da participação da Região no exercício nacional «Orion», a organização e controlo das importantes cerimónias comemorativas do «25 de Abril» e do Dia do Exército,
análise de múltiplos e complexos processos referentes a servidões militares, a profícua participação no planeamento, organização e execução dos testes de prontidão operacional e das
inspecções gerais realizadas pelo Comando da Região Militar
de Lisboa.
Salienta-se também o papel preponderante do tenente-coronel
Carmo Marques na coordenação da grande maioria dos estudos
e planeamentos de estado-maior desenvolvidos no referido Quartel-General, onde sobressaem o seu grande discernimento e
aptidão para o trabalho em grupo. O seu sentido de previsão,
espírito de iniciativa e capacidade de trabalho levam-no com
frequência a antecipar-se às directivas de planeamento e outras
solicitações, apresentando judiciosos estudos conducentes ao
aperfeiçoamento das actividades enquadradas na área funcional
da sua repartição.
Oficial de carácter íntegro, muito leal, com elevada noção do
dever e reconhecida competência, é o tenente-coronel Carmo
Marques merecedor de que os serviços prestados no exercício
das suas actuais funções, dos quais resultam honra e lustre
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para o Exército, sejam considerados extraordinários, relevantes
e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 17 de Abril de 1991. - 0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos,
general.
Louvo o coronel de cavalaria (50211211) Eurico António Sacavém
da Fonseca, pela forma eficiente e muito dedicada como comandou durante dois anos o Regimento de Lanceiros de Lisboa.
Possuidor de apreciável capacidade de comando e de organização, exerceu as suas funções com grande critério, sensatez,
espírito de disciplina e notável pragmatismo na utilização racional dos recursos disponíveis, numa altura em que a Unidade
se viu confrontada com significativa diminuição de efectivos.
Consciente da extraordinária importância das missões da Polícia do Exército que ao Regimento cabem, quer no âmbito da
preparação da especialidade como centro de instruçáo nacional,
quer na actividade operacional em exercícios, em escoltas frequentes, e no patrulhamento diário e seguranca de instalacões
na Guarnição de Lisboa, dedicou-lhes constantes atenção e grande empenhamento, conseguindo sempre ultrapassar, com equilíbrio e compreensão, mas sem abdicações, situações de certo
melindre que a natureza da função fiscalizadora da Polícia do
Exército, exercida com o indispensável rigor, é susceptível de
gerar.
Oficial de carácter integro, muito leal, com grande coragem
moral, expondo os seus pontos de vista com disciplinada frontalidade, revelou-se um bom colaborador do General Comandante da sua Região, na qual, devido às suas especiais caracteristicas, a actuação na -polícia do Exército assume particular relevo.
Pela demonstração dos atributos atrás salientados e pela acção
desenvolvida que o tornam digno de ocupar postos de maior
responsabilidade, é de inteira justiça considerar os serviços
prestados pelo coronel Sacavém da Fonseca no Comando do
Regimento de Lanceiros de Lisboa relevantes e de muito elevado mérito.
Ministério da Defesa Nacional, 17 de Abril de 1991. - 0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos,
general.
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Louvo o tenente-coronel do serviço de saúde, médico, (00395873)
António José Ventura Estriga, pela forma altamente meritória e
muito distinta como, ao longo de cerca de dois anos, exerceu
as funções de Director do Hospital Militar Regional n.O 4.
Oficial médico de elevada craveira técnica, leal, generoso e de uma
dedicaçiío ao serviço exemplar, revelou grande diilamismo e
vontade de bem cumprir na direcção do Hospital, criando novas valências, adquirindo equipamentos e tornando mais funcionais e acolhedoras as instalações para doentes e pessoal
orgânico, garantindo assim uma melhor e mais complcta assistência sanitária ao pessoal militar da Região.
Lutando com graves carências de instalações e escassez de
efectivos, conseguiu suprir todas as dificuldades, nomeadamente
tomando funcional o serviço de cardiologia mercê do seu
empenhamento pessoal, ao mesmo tempo que melhorou toda
a assistência médica, revelando excelente capacidade de orgnnização e gestão e transformando o Hospital num valorizado
e conceituado órgão de apoio.
Esta valorização do Hospital, constituído pela excelência e variedade de serviços prestados, além de proporcionar um melhor
apoio aos familiares dos militares, permitiu também estender
a assistência médica ao pessoal da GNR, GF, PSP e seus
familiares, muito contribuindo para o óptimo clima de relacionamento entre os militares e as Forças de Segurança.
Possuidor de excelentes qualidades humanas, de relacionamento
fácil e trato afável, associa estas qualidades à sua elevada competência técnica, originando respeito nos subordinados e confiança
nos doentes que recorrem ao Hospital.
Pelas qualidades apontadas e actividade desenvolvida é o tenente-coronel Estriga exemplo do oficial que dignifica e prestigia
a Instituição Militar, pelo que considero os serviços por si prestados 21 Região Militar do Sul e ao Exército como relevantcs
e muito distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 17 de Abril de 1991.- 0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos,
general.
Louvo o general (50276111) Rafael Guerreiro Ferreira, pela forma
excepcionalmente competente, entusiasta e exemplarmente dedicada como, durante mais de dois anos, exerceu as importantes
funções de Comandante da Região Militar do Norte.
Oficial de vasta cultura militar e grande experiência profissional
adquirida no desempenho dos mais diversificados e altos cargos
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de comando, direcção e docentes, o general Guerreiro Ferreira
confirmou, no comando da Região Militar do Norte, as suas
excepcionais qualidades militares, profundo sentido do dever
e grande abnegação, desenvolvendo uma acção consequente,
perseverante e extremamente metódica, que lhe permitiu alcançar os objectivos superiormente fixados, quer de natureza operacional, quer na área da instrução e treino, não obstante os
escassos recursos com que pôde contar.
Dotado de um raro sentido de missão, o general Guerreiro
Ferreira soube compreender os condicionalismos em que o
Exército tem vivido nos últimos anos e, perfeitamente integrado nas orientações e objectivos dimanados do Comandante
do Exército, conseguir galvanizar vontades, ultrapassar dificuldades e propor superiormente medidas e procedimentos que
se revelaram da maior utilidade na racionalização dos meios
humanos e materiais existentes, na beneficiaçáo das instalações e no moral e bem-estar dos quadros e das tropas.
A sua acção não se confirnou, porém, ao âmbito militar, tendo
conseguido, de forma inteligente, manter e incentivar contactos
com as mais diversas autoridades distritais, autárquicas e religiosas, e bem assim com altos responsáveis pelos sectores da
cultura, da educação e do desporto, na área geográfica da sua
Região Militar, não descurando, deste modo, a desejável e mutuamente vantajosa inserção do Exército na sociedade civil.
O general Guerreiro Ferreira soube ainda estabelecer um relacionamento exemplar com o comando da Região Militar Noroeste de Espanha e receber, de forma distinta e muito prestigiante para o Exército e as Forças Armadas, o «Comité» Militar
da OTAN, o Grupo de Adidos Militares acreditados em Portugal, o Secretário da Defesa dos EUA na sua visita ao Porto,
e muitas outras entidades públicas e privadas.
Não obstante ter exercido as suas funções afastado do seu
local habitual de residência, como, aliás, tinha acontecido
quando comandou outro grande comando territorial, o general
Guerreiro Ferreira revelou extrema dedicação e espírito de
sacrifício, entusiasmo sem limites, alto espírito de colaboração, gosto pelas missões de responsabilidade, invulgar capacidade de trabalho e um dinamismo que a todos contagiou,
dignificando a sua Região Militar do Norte e impondo-a como
um dos mais importantes e coesos comandos territoriais do
Exército.
Possuidor de uma longa e brilhante carreira militar, quase
única pela diversidade, importância, distinção e circunstâncias
em que exerceu funções da mais elevada responsabilidade,
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oficial culto, estudioso e inteligente, de tratamento lhano, afável
e cortês, praticando em elevado grau as virtudes da disciplina,
da lealdade, da honra e do patriotismo, o general Guerreiro
Ferreira confirmou, no comando da Região Militar do Norte,
ser um militar de eleição, para quem o prestígio e a imagem
do Exército e a salvaguarda dos seus valores morais e históricos são particular apanágio. Na altura em que vai cessar as
suas actuais funções, para assumir o importante cargo de Director do Instituto de Altos Estudos Militares, o Comandante
do Exército manifesta, publicamente, o apreço institucional c
pessoal pelos serviços prestados pelo general Guerreiro Ferreira, que muito justamente classifica de extraordinários, relevantes e distintos, de que resultou evidente honra e lustre para
o Exército e, de uma forma mais ampla, para a Instituição
Militar.
Ministério da Defesa Nacional, 19 de Abril de 1991. - 0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santo$.
general.
Louvo o coronel de infantaria, na situação de reserva, (51348211)
António Miguel Rodrigues, porque, ao deixar o serviço efectivo,
culmina uma carreira militar caracterizada pela inexcedível
dedicação, competência e eficiência que sempre demonstrou
no desempenho das suas funções no Exército.
No Batalhão de Caçadores n.O 3, onde serviu cerca de seis
anos, a acção por si desenvolvida, inicialmente na área da
instrução e depois nas operações de reactivação daquele Batalhão e no seu Comando, revelou excepcionais qualidades de
instrutor, de trabalho metódico e organizado, persistência, brio
profissional e elevada capacidade de comando.
No Centro de Instrução de Operações Especiais (1967/69), como
Director de Instrução e 2." Comandante, reiterando as qualidades que se lhe reconhecem, contribuiu empenhadamente para
o alto nível atingido por aquele Centro num período muito
difícil para a instrução no Exército.
Na Região Militar de Angola, primeiro como comandante de
uma Companhia de Caçadores (1961163) e depois como
2.0 comandante e comandante de um Batalhão de Caçadores
(1969/71), o coronel Miguel Rodrigues demonstrou, em operações, uma exemplar capacidade de planeamento e conduta nas
acções de combate e pacificação então desencadeadas.
Tendo, ainda, prestado serviço nos Comandos Territoriais Independentes da Guiné (1949151) e de Timor (1964/66), a forma
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como desempenhou as funções diversas que lhe foram cometidas mereceram o reconhecimento público, dos respectivos
Comandantes e Governador da Província da Guiné.
Nomeado director do Museu Militar de Bragança, desde a sua
criação (1983), tem vindo o coronel Miguel Rodrigues a desenvolver uma notável acção de valorização do património
histórico-militar e cultural daquela região, prestigiando o Exército e a Iilstituição Militar.
Ao deixar a efectividade de serviço, o coronel Miguel Rodrigues
culmina uma carreira devotada ao Exército e à Instituição
Militar, devendo os serviços por si prestados serem considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 23 de Abril de 1991. -0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos,
general.

Louvo o tenente-coronel de cavalaria (38221862) João Manuel
Taxa da Silva Araújo porque, durante cerca de dois anos
no desempenho das funções de comandante do Grupo de Carros de Combate da 1." Brigada Mista Independente, revelou
assinaláveis dotes de comando, alto sentido do dever e elevado profissionalismo, a par de dedicaçgo e espírito de sacrifício dignos de realce.
Encontrando-se a sua subunidade carente em efectivos, nomeadamente no comando, soube o tenente-coronel Taxa Araújo,
através do seu dinamismo, capacidade de organização, espírito de disciplina e brio profissional, apresentar o Grupo de
Carros de Combate com capacidade de resposta digna dos
maiores elogios e referências meritórias, tanto em exercícios
como em demonstrações de âmbito nacional e internacional,
como ficou patenteado no teste de prontidão operacional do
âmbito da NATO, na participação em exercícios da série
Display Determination em Itália, em inúmeras demonstrações
aquando das visitas de Altos Comandos Nacionais e Estrangeiros e em exercícios nacionais das séries Rosa Branca e Arco.
Oficial de sólida formação moral e elevada dedicação, desenvolveu um trabalho nothvel na beneficiação das instalações
da sua subunidade, no aperfeiçoamento do controlo e manutenção de materiais, bem como na sistematização da instrução técnica que lhe está atribuída.
Pelas qualidades referidas, confirmadas, aliás, por anteriores
louvores constantes da sua folha de serviços, aliadas à sua
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capacidade de organização, entusiasmo, iniciativa e prática de
lealdade e camaradagem, considero os serviços prestados pelo
tenente-coronel Taxa Araújo como extraordinários, relevantes
e distintos, tendo dos mesmos resultado honra e lustre para a
Arma de Cavalaria e para o Exército Português.
Ministério da Defesa Nacional, 25 de Janeiro de 1991. -O
Chefe do Estado-Maior do Exército, Mário Firtnino Miguel, general.
Louvo o tenente-coronel de engenharia (02291863) Eduardo Augusto
Carneiro Teixeira porque, tendo desempenhado durante dois
anos e meio funções de elevada complexidade e responsabilidade na 1." Repartição do Estado-Maior do Exército, revelou,
em permanência, a par de uma postura pautada pela abertura,
pela frontalidade e por inexcedível lealdade e espírito de sacrifício, um elevado nível de competência técnica e um excepcional sentido do cumprimento do dever.
Oficial muito metódico e disci~linado.esclarecido e extraordinariamente brioso e trabalhador, alice&ado numa sólida formação científica, adaptou-se, com grande flexibilidade, às diversificadas exigências do serviço de Estado-Maior na vasta área
da Administração dos Recursos Humanos. Com força de vontade, rigor, iniciativa e permanente vontade de aumentar os
seus conhecimento, ainda como estagiário do Corpo do Estado-Maior, desde logo se afirmou, com a simplicidade, sobriedade
e espírito de camaradagem que o caracterizam, como um excelente adjunto na Secção de Estudos Gerais da Repartição.
Pela sua disponibilidade e possibilidades, entretanto acrescidas
pela capacidade que adquiriu como utilizador dos meios de
informática colocados à sua disposição, foi sendo, sucessivamente.- emuenhado no desenvolvimento de estudos e trabalhos
de âmbito mais vasto nos quais participou, quer em actividades de grupo, quer coadjuvando, directamente, o chefe da
Repartição.
Entre as acções de estudo e análise, decorrentes das exigências
do planeamento na área da Administração do Pessoal do Exército, em que o tenente-coronel Carneiro Teixeira tomou parte,
salientam-se: as relativas à aquisição, discriminação e sistematização de dados técnicos de gestão e à elaboração de propostas de normas e directivas para controlo administrativo e,
pela importância e sensibilidade críticas que revestem, os estudos comparados e analíticos que concorreram para a feitura do
EMFAR, e os programas de investigação operacional desenvolvidos para a conceptualização do novo conceito do SMO e
L
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para a resolução técnica das questões colocadas pelas transformações decorrentes das alterações, em curso, à LSM, com vista
à redução do período do SEN. No conjunto destes trabalhos,
representou muitas vezes a Repartição em reuniões interdepartamentais no âmbito do Exército e tomou parte em múltiplas
actividades em que participaram representantes do MDN, do
EMGFA e dos outros ramos.
No conjunto das tarefas que foram cometidas ao tenente-coronel
Carneiro Teixeira, assinala-se a forma altamente honrosa e
brilhante com que lhes deu cumprimento e destaca-se o bom
senso, a ponderação, a confidência e a metódica capacidade
de organização com que as desempenhou. No perfil profissional deste oficial avulta, ainda, a postura eminentemente ética,
animada por um elevado sentido de humanidade e de gratuidade no servir, facto que, com naturalidade, o impõe à consideração e estima dos seus camaradas de armas.
Pela esclarecida capacidade e excepcional zelo, revelados na
colaboração em volumosos e diversificados trabalhos de reconhecido interesse militar, e pelo prestígio para o Exército e para
as Forças Armadas deles resultante, é integralmente justo classificar os serviços prestados, na 1." Repartição do Estado-Maior
do Exército pelo tenente-coronel de engenharia Eduardo Augusto Carneiro Teixeira como relevantes, extraordinários e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 26 de Abril de 1991. - 0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos,
general.
Louvo o major do serviço de administração militar (13729979) Luís
Carvalho Marques pela forma distinta, altamente eficiente e
dedicada, como desempenhou, durante cerca de quatro anos
e meio as funções de chefe da Contabilidade do extinto Conselho Administrativo e como chefe da Secção Financeira da
Academia Militar.
Oficial de reconhecida craveira intelectual e comprovada competência técnico-profissional, com excepcional capacidade de
trabalho, sólidos conhecimentos militares, aliados a uma elevada formação académica, soube gerir de forma racional os
recursos postos à sua disposição, conseguindo resultados de
marcada eficiência.
A sua acção fez-se particularmente sentir na passagem do
Conselho Administrativo a Secção Financeira e na implementação do «Regime Especial de Concessão de Crédito para a
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Aquisição de Material Informático aos Alunos da Academia
Militar», iniciativa de notável êxito que se concretizou de
forma harmoniosa, coerente e atempada, devido ao seu grande
empenhamento, dinamismo, grande vontade de bem servir e
à forma inteligente como conseguiu a convergência de esfor.
ços do pessoal que chefiava.
É de realçar ainda e especialmente a boa impressão colhida
pela Inspecção Administrativa Ordinária Parcial à Academia
Militar, relativamente a organização, método e critério postos
na execução de todos os assuntos de Administração da Secção
Financeira. O major Marques com um verdadeiro espírito de
equipa, muita dedicação, zelo e extrema proficiência, conseguiu com toda a dignidade e rigoroso critério dar a boa imagem que goza a gestão deste Estabelecimento Militar de Ensino
Superior que forma os futuros oficiais do Exército Português.
Desempenhou também funções docentes no Curso de Administração Militar, onde se houve de forma meticulosa e organizada e evidenciou sempre muito dinamismo e apreciáveis
qualidades pedagógicas.
Para além de todas as qualidades referidas, é de salientar o
rigoroso e exigente sentido das responsabilidades, vincada personalidade, frontalidade, espírito de iniciativa, brio profissional, qualidades que creditam o major Marques como um excelente oficial que prestou serviços na Academia Militar de que
resultou honra e lustre para o Exército e para a Nação e que,
justamente devem ser considerados relevantes, extraordinários
e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 26 de Abril de 1991. - 0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Sa~ztos,
general.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇAO INTERNA

Gabinete do Ministro
Louvo o general Francisco Alberto Cabra1 Couto pelas excepcionais qualidades de trabalho, competência e dedicação com
que tem conduzido a Guarda Nacional Republicana, como
seu comandante-geral, desde Janeiro de 1988.
Na crescente complexidade da sociedade moderna, em que
assumem grande plano o volume e a natureza da informação,
a mobilidade interna e interfronteiras, ao mesmo tempo que se
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assiste a uma notória quebra de valores tradicionais, como
pontos de referência e normas de conduta tendencialmente
estáveis, tem encontrado a GNR, graças à esclarecida e prudente
orientação do seu comandante-geral, a flexibilidade para adaptar-se e virtualidades acrescidas para o cumprimento das suas
missões, com ganhos de resultados e no nível moral e disciplinar dos homens que servem este corpo especial de tropas.
A atenção que o general Cabral Couto tem dispensado às
diferentes formas e níveis de formação, o alto grau de diálogo
que tem promovido a todos os níveis da estrutura e o seu
contributo e interesse em tudo o que respeita ao Gabinete
Coordenador de Segurança são garantia de tranquilidade perante os novos desafios da Europa da livre circulação em
acelerado ritmo de concretização. B ainda justo sublinhar que,
como general altamente competente de reconhecidas capacidades militares e humanas, tem colocado todo o seu elevado
saber e a sua inteligência esclarecida ao serviço e para prestígio da GNR.
Com este público louvor o Ministro da Administração Interna pretende testemunhar a elevada estima e apreço pelo general Francisco Alberto Cabral Couto e considerar muito distintos
e relevantes os serviços que vem prestando à causa da segurança interna, em geral, e à dignificação da Guarda Nacional
Republicana, em especial.
2 de Abril de 1991.-0
Manuel Pereira.
(D.R., I1 Série,

n.O

Ministro da Administração Interna,

86, de 13 de Abril de 1991.)

Louvo o brigadeiro Fernando dos Santos Ribeiro da Cunha pela
forma distinta e muito eficiente como exerceu as funções de
2: comandante-geral da Polícia de Segurança Pública.
Tendo a seu cargo, por delegação do comandante-geral, a direcção e fiscalização do accionamento dos assuntos do âmbito
logístico e da instrução, demonstrou mais uma vez elevada
competência, espírito de organização e experiência de comando,
que lhe permitiram orientar e impulsionar os vários serviços
para a adopção das soluções mais oportunas, eficazes e equilibradas, particularmente no âmbito da aquisição dos variados
equipamentos indispenstíveis ao cumprimento da missão da
PSP e no planeamento e execução das obras nas instalações
policiais, tendo sempre em consideração o melhor aproveitamento dos meios disponíveis e os interesses da corporação.
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É igualmente de realçar a sua acção de orientação e acompanhamento da actuação dos vários comandos subordinados, onde,
pelo seu bom senso, espírito de missão e capacidade de coinpreensão dos assuntos e situações concretas que lhe eram apresentados, soube sempre aconselhar e preconizar as soluções
mais convenientes.
Também no âmbito de alguns trabalhos e estudos que pessoalmente lhe coube dirigir, entre os quais se destacam os relacionados com o planeamento da segurança da presidência das Comunidades, a realizar no 1." semestre de 1992, demonstrou grande
capacidade de planeamento e de organização, orientando os
elementos dos grupos de trabalho de forma eficaz e oportuna.
Oficial general de vincada personalidade, verticalidade e grande lealdade, demonstrou sempre um conjunto de qualidades
pessoais e profissionais que o impuseram à consideração de
quantos com ele privaram, pelo que muito me apraz, no momento em que abandona, a seu pedido, as funções de 2." comandante-geral da PSP, considerar os serviços por si prestados
àquela corporação como relevantes, extraordinários e distintos.

2 de Abril de 1991. - 0 Ministro da Administração Interna,
A4anuel Pereira.
(D. R., I1 Série, n." 98, de 29 de Abril de 1991.)

I11

-MUDANÇAS DE SITUAÇAO

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Passagem B situação de reforma.
Tenente-coronel (51132511) João Maria Virgílio Sanches Inglês Esquível, com a pensão de 284 500$00.
Por ter optado pela sua aposentação devido às funções que
exerceu nos Hospitais Civis de Lisboa e de acordo com o artigo 100.O do Decreto-Lei n.O 498172 de Dezembro, Estatuto
da Aposentação, passou a ser abonado da sua pensão pela
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Caixa Geral de Aposentações, a partir do mês de Junho de
1991.
(Diário da República, I1 Série, n." 122, de 28 de Maio de 1991, página 5682.)

Por despacho de 15 de Maio de 1991, publicado no Diário da República, 2.a Série, n.O 122, de 28 de Maio de 1991:
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (5 1488311) Arnérico
de Sousa, desde 1 de Fevereiro de 1990, com a pensão de
302 700$00.
Brigadeiro (51379711) António José da Costa Pinto, desde 18 de
Maio de 1990, com a pensão de 458 100$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51309511) Henrique Luís
Caetano da Silva, desde 7 de Março de 1991, com a pensão de
255 650$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50964611) João Rogério Pinto,
desde 6 de Janeiro de 1990, com a pensão de 220 500$00.
Coronel do serviço de saúde (50933211) Joaquim Gonçalves, desde
25 de Dezembro de 1989, com a pensão de 314 900$00.
Coronel de cavalaria (50702914) Joaquim Maria Facco Viana Barreto, desde 11 de Junho de 1990, com a pensão de 314 900$00.
Coronel do serviço de administração militar (50631611) Jorge da
Fonseca Dores, desde 18 de Janeiro de 1990, com a pensão
de 314 900$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51091311) José António de
Cancela, desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão de
230 900$00.
Capitão do serviço de material (5035791 1) José Goncalves Matos,
desde 27 de Fevereiro de 1991, com a pensão de 245 600$00.
Brigadeiro (51367811) Orlando Rodrigues da Costa, desde 3 de
Outubro de 1990, com a pensão de 406 300$00.
Coronel de infantaria (51068511) Pedro António Barros Vasconcelos Figueira Freire, desde 25 de Janeiro de 1990, com a pensão
de 344 900d00.
Passagem ao complemento
Tenente do serviço de administração militar (04580780) António de
Jesus de Me10 Loureiro, nos termos da alínea c) do n.O 1 do artigo 184.O do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90
de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1991.)
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IV -PROMOÇOES E GRADUAÇOES
Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Graduado no posto de coronel de infantaria, na situação de reforma
extraordinária, nos termos dos artigos 1: e 4.O do Decreto-Lei n.O 295/73, de 9 de Junho, o capitão de infantaria graduado
em tenente-coronel (51404811) Carlos Alberto Antunes Ferreira
da Silva, contando a antiguidade de 22 de Junho de 1988.
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.O 2951
/73 de 9 de Junho).
(Por portaria de 28 de Maio de 1991.)

V

-DECLARAÇOES

Colocações e desempenho de funções
Continuam na efectividade de serviço
1) O coronel do serviço de saúde, farmácia, (51418411) Luís
Filipe Freire continuou a prestar serviço no Depósito Geral de
Material Sanitário, após a sua passagem à situação de reserva em
5 de Junho de 1991.
2) O capitão do serviço geral do Exército (51700711) José
Morgado Saraiva continuou a prestar serviço no Regimento de
Infantaria do Funchal, após a sua passagem à situação de reserva
em 5 de Junho de 1991.

Deixam de prestar serviço
3) O coronel de cavalaria,
Eduardo Matos Guerra deixou
Serviço de Pessoal, desde 16 de
no Colégio Militar, na situação

na situação de reserva, (50278811)
de prestar serviço na Direcção do
Maio de 1991, passando a prestá-lo
de diligência, desde a mesma data.
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Outras situações
4) Declara-se que o tenente-coronel de engenharia (01448365)
Carlos Alberto de Carvalho dos Reis, colocado no Instituto de Altos
Estudos Militares, acumula com as funções de adjunto do Gabinete
do Ministro da Defesa Nacional, no período de 15 de Fevereiro
de 1991 a 26 de Junho de 1991.

5) Por despacho de 28 de Dezembro de 1990 do General Ajudante-General, foi colocado no Hospital Militar Regional n.O 3 na
situação de diligência, a desempenhar interinamente as funções de
director no período de 31 de Dezembro de 1990 a 30 de Março
de 1991, o major do serviço de saúde médico (12243271) Joaquim
Luís da Silva Santos, do Hospital Militar Regional n." 2.
6) Por despacho de 10 de Abril de 1991 do General Chefe do
Estado-Maior do Exército, foi nomeado por escolha para o cargo
de director do Hospital Militar Regional n.O 3, função que desempenha desde 22 de Abril de 1991, o capitão do serviço de saúde médico
(12603875) António José Duque Rodrigues das Neves.
7) Lista de promoção dos tenentes-coronéis do serviço de saúde/medicina a vigorar em 1991, elaborada nos termos da Portaria
n.O 576/77 de 15 de Setembro:
Tenentes-coronéis do serviço de saúde/medicina
José Mendes Rodrigues Bento.
António Fernando de Oliveira Prata.
Pedro Manuel Caimoto Jácome.
António Manuel Costa Vieira Lisboa.
João Gabriel Bargão dos Santos.
Fernando José Victor Cortes.
Veterinários
Joaquim Francisco de Oliveira Salgado.
José Eduardo Carvalho Martins.
Farmacêuticos
Carlos Augusto Palla Garcia.
José António Aranda da Silva.
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Majores do serviço de saúde/medicina
José Donato Lopes Sousa Ramos.
António Castro Oliveira Barreto.
Joaquim Manuel Lopes Henriques.
Jcsé Manuel Barbosa Queiroz.
Carlos Manuel Armas Silveira Gonçalves.
António Luís Arriscado Amorim Palhares Delgado.
José Manuel da Silva Ramos Rodrigues.
Abilio António Ferreira Gomes.
Carlos Manuel Pinto Veiga Lopes.
José Maria de Lima Duque.
Esmeraldo Correia da Silva Alfarroba.
João Real Caetano Dias.
Veterinários
Narciso António Esteves Lapão.
Jorge Manuel de Salter Cid Gonçalves.
Farmacêutico
Pedro Neves Oliveira.
Capitães do serviço de saúdelmedicina
Paulo dos Santos Antunes Ferreira.
Carlos Oliveira Lopes.
Veterinários
Eduardo António Capeans Teixeira.
Pedro Avérons Crespo.
Farmacêuticos
Armando Cerezo Granadeiro Vicente.
João José Coelho da Torre.
Tenentes do serviço de saúdelmedicina
Rui Carlos Tavares Belo.
Luis Jorge Santos Grangeia.
José Alberto de Morais Antas

.
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Nuno António Martins Canas Mendes.
Carlos Fernando Coelho Coutinho.
Luís Manuel Lopes Gusmão.
José Manuel Veiga Rodrigues.
Diogo Jorge Ventura Oliveira e Carmo.
Veterinários
Adérito José Nunes Galvão.
Luís Manuel Carreira Garcia.
Farmacêuticos
Carlos Alberto do Amaral Souto.
Paulo Alexandre Estanqueiro Viana Guarda.
Dentista
Raul Carlos da Fonseca Moreira Saraiva.
Fica nula e de nenhum efeito a publicação na Ordem do Exército,
n.O 6, de 15 de Março de 1991, páginas 491, 492 e 493 respeitante As listas de promoção dos oficiais do serviço de saúde.
Pensão de invalidez
8) Por despacho da Caixa Geral de Depdsitos Crédito e
Previdência publicado no Diário da República, I1 Série, n.O 122,
de 28 de Maio de 1991, passou a ser pago pela Caixa Geral de
Aposentaçi3es, a partir do mês de Junho o seguinte oficial:
Aspirante a oficial miliciano (04826683) João Manuel Brás Fróis
Robalo, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Leiria,
20 700800.
Rectificações
9) O alferes miliciano do serviço de administração militar José
Daniel Martins Ribeiro, do CGF/RMC, promovido ao presente
posto por portaria de 10 de Agosto de 1985, publicada na Ordem
do Exército, 2." Série, nP 1/86, página 55. tem o número mecanogr6fico 03253281 e não 03253284.
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10) Na Ordern do Exército n." 1 , de 1 de Janeiro de 1991,
página 69, onde se lê «coronel de artilharia, no quadro, o tenente-coronel João Francisco Lérias Salgado», deve ler-se «coronel dc
artilharia, supranumerário permanente, o tenente-coronel João Francisco Lérias Salgado».
11) Na Ordem do Exército, 2." Série, n." 2, de 15 de Janeiro
de 1991, página 179, no obituário do coronel (50283111) Frederico
Avelino de Gusmão Guterres Pimentel da Fonseca, onde se lê «do
Quartel-General da Região Militar do Sul» deve ler-se «do Quartel-General da Região Militar do Centro)).
12) Na Ordem do Exército, 2." Série, n.O 7, de 1 de Abril de
1991, página 506, onde se lê «capitão do serviço geral do Exército
(50165611) Duarte Júlio de Almeida Militãon, deve ler-se «capitão
dc serviço geral do Exército (50165511) Duarte Túlio de Alrneida
Militáos.
13) Na Ordem do Exército, 2." Série, n.O 7, de 1 de Abril de
1991, página 518, na parte respeitante à passagem à situação de
disponibilidade, no Batalhão do Serviço de Saúde, ao aspirante a
oficial rniliciano do serviço de saúde (17223081) Gonçalo Maria
Queiroga Fernandes, onde se lê «por portaria de 27 de Outubro
de 1 9 9 0 ~deve ler-se «por portaria de 12 de Outubro de 1990)).

V1 - OBITUARIO

Janeiro, 25-Major
do serviço de material dos serviços técnicos
militares, na situação de reserva, (51429611) José Mateus da
Piedade e Silva, do Quartel-General da Região Militar do Sul.
Fevereiro, 26- Coronel (51466311) Adriano Augusto Tadeu Ferreira, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Maio, 9 -Major reformado (50856011) António Barbosa Mexia Leitão, do Quartel-General da Região M i t a r de Lisboa.
Maio, 13 -Major reformado (50639511) Manuel Alves Boaventura,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Maio, 19-Major
reformado (50368711) Romeu de Oliveira, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
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Maio, 20-Tenente reformado (50124711) João Paulo da Silva, do
Quartel-General da Região Militar do Centro,
Maio, 23-Major
do serviço geral do Exército (51275311) Eurico
Herculano Barbosa Fiúza, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa.
Maio, 27-Alferes
reformado (52052311) Mário do Amara1 Chaves, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Maio, 31 -Capitão
do serviço geral do Exército, na reserva,
(51453411 João Gil, do Quartel-General da Região Militar do
Norte.
Junho, 2 - Tenente-coronel engenheiro do serviço de material, na
situação de reserva, (50701011) Carlos Alberto Pereira Barbosa, da Direcção do Serviço de Material.
O Chefe do Estado-Maior do Exército
José Alberto Loureiro dos Santos, general
Está conforme:
O Ajudante-General

Silvino da Cruz Curado, general
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Publica-se ao Exército o seguinte:

I

-DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS

PRESIDÉNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E MINISTERIO DAS FINANÇAS
Despacho conjunto A- 1189-XI
Tendo em consideração os altos e assinalados serviços prestados à
Pátria, que mereceram reconhecimento do Supremo Tribunal
Militar;
No uso da competência prevista no artigo 1.0 do Decreto-Lei na0 215/87, de 29 de Maio;
Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 28.O e 29."
do Decreto-Lei n.O 404182, de 24 de Setembro, na redacção
que lhes foi dada pelo Decreto-Lei n.O 140187, de 20 de Março,
resolve-se conceder o direito à pensão por serviços excepcionais
e relevantes prestados ao País que resultar da aplicação dos
referidos diplomas, com as alterações que foram introduzidas
pelo Decreto-Lei n.O 266188, de 28 de Julho, aos seguintes cidadãos:
Abflio Baptista, tenente-coronel.
Adelino Moreira Raimundo, capitão do serviço geral do Exército.
Alberto Alves Pinto Baptista, coronel.
Alberto Andrade e Silva, general de quatro estrelas.
Alberto António Ferreira, major.
Alípio Tomé Pinto, general.

\
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Alvaro Manuel Alves Cardoso, capitão miliciano.
Alvaro Rodrigues Pinto, tenente miliciano.
António Adelino Martins, tenente-coronel.
António Afonso Covachã, capitão de infantaria.
António Alberto Bação Barreto, capitão miliciano do serviço geral
do Exército.
António de Albuquerque, coronel.
António Augusto dos Santos, general de quatro
António Delfim Simões de Oliveira Marques, coronel.
António Diogo de Brito e Faro, coronel.
António Francisco Caixeirinho Revez, capitão.
António Gabriel Albuquerque Gonçalves coronel.
António Gil Marques Nunes, coronel.
António Higino Rodrigues de Paula da Mota Cardoso, major.
António Ivo do Nascimento Viçoso, tenente-coronel.
António Joaquim Alves Ribeiro da Fonseca, major.
António Jorge dos Reis Teixeira Sampaio, major.
António José Amorim Torres Pinto de Queiroz, coronel.
António Jos6 da Costa Pinto, brigadeiro.
António José Velez Caldas, coronel.
António Lopes Lourenço, major.
António Luciano Fontes Ramos, tenente-coronel.
António Luís dos Santos, tenente-coronel.
António Luís Serra Picão de Abreu, tenente-coronel.
António Manuel Pinto Ferreira Gomes, tenente-coronel graduado.
António Marques Abrantes dos Santos, tenente-coronel.
António Martins Simões, tenente miliciano de infantaria.
António Rebordão Esteves Pinto, major.
António dos Santos Alexandre, major.
António Santiago Costa Andrade, coronel.
António Valadares Correia de Campos, coronel.
Argentino Urbano Seixas, coronel.
Armando Almeida Martins, tenente-coronel.
Armando José Teixeira Jacinto, tenente-coronel.
Armando Marques Ramos, major graduado.
Armando da Silva Maçanita, coronel.
Armindo Carlos de Oliveira Afonso, coronel.
Armindo Mário Cardoso, major.
Armindo Martins Videira, brigadeiro.
Arnaldo Schultz, general.
Artur Fernandes Baptista, coronel.
Augusto do Espírito Santo de Jesus, captião.
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Bento Rua Miguel, capitão miliciano.
Camilo Augusto de Miranda Rebocho Vaz, coronel.
Carlos Alberto Delgado, major.
Carlos Alberto Idães Soares Fabião, coronel.
Carlos Alberto Marques Abreu, tenente-coronel de artilharia.
Carlos Ferreira Morais, coronel.
Carlos José Machado Alves Morgado, general.
Carlos Manuel de Azeredo Pinto Me10 e Leme, general.
Chung Su Sing, tenente-coronel.
Damasceno Maurício Loureiro Borges, coronel.
Djambará Baldé, alferes graduado.
Domingos da Silva Sousa Barros, capitão.
Duarte Manuel de Amarante Rocha Pamplona, coronel.
Ernesto José Gonçalves Estevinho, coronel.
Ezequiel Póvoa GuinB, tenente-coronel.
Fernando Alberto Cardoso Pinto Xavier de Brito, coronel.
Fernando Augusto Colaço Leal Robles, tenente-coronel.
Fernando Augusto Gomes, coronel.
Fernando Dias da Fonseca, tenente de infantaria.
Fernando Gil ,Almeida Lobato de Faria, coronel.
Fernando Gonçalves Foitinho, tenente-coronel.
Fernando José Pereira Marques Cavaleiro, coronel.
Fernando Luis Franco da Silva Ataide, coronel.
Fernando Manuel Jasmins de Freitas, brigadeiro.
Fernando Ribeiro Cardoso, tenente.
Florindo Eugénio Baptista Morais, tenente-coronel,
Francisco Matias Barão da Cunha, coronel.
Heitor Hamilton Almendra, brigadeiro.
Hélder Vaz Pereira, alferes miliciano.
Hélio Augusto Esteves Felgas, brigadeiro.
Henrique Manuel Fortes Dias Ferreira, capitão.
Horácio Cerveira Alves de Oliveira, coronel.
Jaime Alberto Gonçalves das Neves, coronel.
Jaime Rodolfo Abreu Cardoso, tenente-coronel.
João de Almeida Bruno, general.
João António de Albuquerque Cardoso e Castro, tenente-coronel.
João de Bessa, tenente-coronel.
João Francisco Lérias Salgado, tenente-coronel.
João Henriques de Almeida, major.
João Henrique Domingos Gil, major.
João Manuel Amado de Aguiar Serra, capitão miliciano.
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João Ramiro Alves Ribeiro, brigadeiro.
João dos Santos Costa Joaquim, coronel.
João Soares de Sá e Almeida, tenente-coronel.
Joaquim Manuel Correia Bemardo, tenente-coronel.
Joaquim Miguel de Matos Femandes Duarte Silva, general.
Joaquim Rodrigo Nest Arnaut Pombeiro, coronel.
Jorge António Rodrigues, tenente miliciano de infantaria.
Jorge Manuel Piçarra Mourão, tenente-coronel
José Agostinho Me10 Ferreira Pinto, coronel.
José Alberto da Costa Matos, tenente-coronel.
José António Dias Núncio, coronel.
José Casimiro Coelho Pereira Pinto, coronel.
José Domingos Santos Dias, tenente miliciano de infantaria.
José Eduardo Figueira de Castro Neves, tenente-coronel.
José Fernando Leiria de Brito, major graduado.
José Galante Mateus, major.
José Guardado Moreira, coronel.
José Guilherme Rosa Rodrigues Mansilha, coronel.
José Humberto Baptista da Silva, tenente-coronel.
José Júlio da Silva de Santana Pereira, tenentecoronel.
José Lemos Ferreira, general.
José Luís de Azevedo Barreto Sachetti, general.
José Luís da Costa Sousa, major.
José Luis Guerreiro Portela, coronel.
José Luís Jordão de Ornelas Monteiro, tenente-coronel.
José Luís Vilalobos Filipe, tenente-coronel.
José Manuel de Bettencourt Conceição Rodrigues, general.
José Manuel Caldeira de Pina Castelo Branco de Carvalho Figueira,
coronel.
José Manuel Júdice Pontes, tenente-coronel.
José Manuel Garcia Ramos Lousada, coronel.
José Manuel Gomes, tenente-coronel.
José Manuel Martins Poças, capitão de cavalaria.
José Manuel Terras Marques, tenente-coronel.
José Maria de Campos Mendes Senteiro, tenente-coronel.
José Maria Moreira da Silva, tenente do serviço geral do ExBrcito.
José Mesquita de Freitas Oliveira, tenente-coronel.
José Paulo Valente dos Santos, capitão.
José Pedro Simões Caçorino Dias, coronel.
José Valentim Gomes, major.
Júlio Faria Ribeiro de Oliveira, brigadeiro.
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Luciano António de Jesus Garcia Lopes, tenente-coronel.
Luciano Fernando Lopes Nunes, major.
Luís Alberto de Oliveira Marinho Falcão, tenente-coroncl.
Luís Alberto Paulino Pinhão, tenente-coronel.
Luís António Martinho Grão, tenente-coronel.
Luis Alexandrino dos Reis, major.
Luís Evangelista Esteves de Araújo, tenente-coronel.
Luis Fernando Andrade de Moura, tenente-cor~nel.
Luís Filipe da Piedade André, alferes miliciano de infantaria.
Luís Gonçalves Carneiro, coronel.
Luís Manuel Mendes Faria, tenente miliciano de infantaria.
Manuel Alípio Pereira Coelho de Paula, coronel.
Manuel Carlos Génio Vidal, capitão.
Manuel Claudino Martins Veríssimo, coronel.
Manuel Dias Freixo, coronel.
Manuel Diogo Neto, general.
Manuel Durval Fernandes Afonso Lages, capitão de infantaria.
Manuel Ferreira da Silva, tenente-coronel.
Manuel João dos Santos Brasão, major.
Manuel Rodrigues Mota, major pára-quedista.
Marcelino da Mata, capitão.
Mário Fernando Pinto, major.
Mário Firmino Miguel, general.
Mário Soares Dias, capitão miliciano.
Mário Vasco de Oliveira, coronel.
Maximino Cardoso Chaves, major.
Nuno Ramiro Esteves, coronel de artilharia.
Orlando José Saraiva Gomes de Amaral, coronel.
Oscar António Gomes da Silva, coronel.
Ricardo António Tavares Antunes Rei, coronel.
Roberto Ferreira Durão, coronel.
Rodrigo Maria Soares Cordeiro da Silveira, coronel.
Rogério Coutinho Ferreira, tenente-coronel.
Rolando de Almeida Stock, capitão de infantaria.
Rui Antunes Tomás, tenente-coronel.
Rui Mamede Monteiro Pereira, brigadeiro.
Rui dos Santos Ferreira Fernandes, coronel.
Stélio Martins dos Santos, coronel.
Túlio António da Costa Cordeiro, tenente-coronel.
.
Virgílio Fernando Pinto, tenente-coronel.
Vítor Manuel Ainorim Rodrigues, major.
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Vitor Manuel Ribeiro dos Santos, tenente-coronel.
Ester Fernanda de Araújo Gouveia, na qualidade de viúva de Amílcar
José Barbosa, major.
3 de Fevereiro de 1989. -Primeiro-Ministro, Aníbal António
Cavaco Silva. -O Ministro das Finanças, Miguel José Ribeiro Cadilhe.

(D.R., I1 Serie,

n.O

45, de 23 de Fevereiro de 1989.)

Ministério da Defesa Nacional
Estado-Maior do Exército
Despacho nP 101/91

Assunto: Nomeação do Director da Arma de Infantaria
1. Nomeio para o cargo de Director da Arma de Infantaria o general
(51285611) António Marques Alexandre, devendo assumir as
suas novas funções em 27 de Junho de 1991.
2. Por este motivo é exonerado, na mesma data, das funções de

Director Interino da Arma de Infantaria, o brigadeiro Joaquim
Simões Duarte, reassumindo o cargo de Inspector da Arma de
Infantaria, para que foi nomeado por meu Despacho de 25 de
Março de 1991 (na051/91).
Lisboa, 12 de Junho de 1991.-0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.
Despacho nP 104191

Assunto: Nomeação de um oficial
1. Nomeio para o cargo de Chefe do Serviço Cartográfico do Exército o coronel de artilharia (50581911) Gilberto Coelho Albuquerque.
2. O coronel Coelho Albuquerque assumirá as suas novas funções
em 18 de Junho de 1991.

Lisboa, 18 de Junho de 1991.- 0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.
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-MUDANÇAS DE SITUAÇAO

11

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Passagem B situação de adido
{os termos do nP 6 da aliena b) do artigo 187.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro
Capitão de transmissões, manutenção, no quadro (33204959) Joaquim
Fernandes Cândido, do Regimento de Transmissões, por ter
sido colocado na Direcção da Arma de Transmissões e a prestar
serviço em diligência no Ministério da Defesa Nacional, devendo
ser considerado nesta situação desde 18 de Abril de 1991.
(P6r portaria de 18 de Abril de 1991.)

Passagem B situação de reserva
Capitão do serviço de material, manutenção, (50006411) Armando
José Navaihas Morganho, nos termos da alínea c) do artigo 168.O
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Abril de 1991. Fica com a pensão mensal de 261 2005600,
conta 40 anos de serviço.
Capitão do serviço de material, manutenção, (50535611) Eusébio
Salvador Afonso, nos termos da alínea c) do artigo 168.O do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de
Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Abril de 1991. Fica com a pensão mensal de 285 4905600, conta
41 anos de serviço.
Capitão do serviço de material, manutenção, (51118011) Acácio
Ramos Baptista, nos termos da aiínea c) do artigo 168P do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de
Abril de 1991. Fica com a pensão mensal de 261 2005600, conta
37 anos de serviço.
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Capitão do serviço geral do Exército (51172111) Manuel Augusto
Seixo, nos termos da alínea a) do artigo 168.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-AI90 de 24 de Janeird, d e
vendo ser considerado nesta situação desde 5 de Abril de 1991.
Fica com a pensão mensal de 245 600$00, conta 36 anos de
serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (50133311) Manuel Carreiras
Rato, nos termos da alínea a) do artigo 168.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, d e
vendo ser considerado nesta situação desde 21 de Março de
1991. Fica com a pensão mensal de 261 200900, conta 36 anos
de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (50055911) Joaquim dos Santos
Fernandes Grade, nos termos da alínea c) do artigo 168.O do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34,4190 de 24 de
Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de
Abril de 1991. Fica com a pensão mensal de 309 780800, conta
44 anos de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (50185711) Joaquim Pinto
Baeta, nos termos da alinea a) do artgio 168.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Abril de
1991. Fica com a pensão mensal de 261 200$00, conta 42 anos
de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (51198611) Amadeu Luís Pina,
nos termos da alínea a) do artigo 168." do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei nP 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 30 de Março de 1991. Fica
com a pensão mensal de 245 600$00, conta 41 anos de serviço.
Capitão do serviço geral do Exército (50191411) Américo Nunes
Pimenta, nos termos da alínea a) do artigo 168.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, d e
vendo ser considerado nesta situação desde 2 de Abril de 1991.
Fica com a pensão mensal de 261 200$00, conta 40 anos de
serviço.
(Por portaria de 23 de Maio de 1991.)
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-PROMOÇUES E GRADUAÇUES
Oficiais dos quadros permanentes

Armas e serviços
Escola Prática de Engenharia
Tenente de engenharia, no quadro, o tenente aluno (18914784)
Manuel Salvador Rebelo de Carvalho, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde 1 de Setembro de 1989.
Tenente de engenharia, no quadro, o tenente aluno (01506285)
Fausto Manuel Vale do Couto, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde 1 de Setembro de 1989.
Tenente de engenharia, no quadro, o tenente aluno (18540486)
Francisco José Serrano Baptista, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde 1 de Setembro de 1989.
Tenente de engenharia, no quadro, o tenente aluno (07320186) Francisco António Amado Monteiro Fernandes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde 1 de Setembro de 1989.
Tenente de engenharia, no quadro, o tenente aluno (00215286)
Nélson Artur Carmelo Jerõnimo, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde 1 de Setembro de 1989.
Tenente de engenharia, no quadro, o tenente aluno (12656084)
João Manuel Pires, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Setembro de 1989.
~enente'de engenharia, no qaudro, o tenente aluno (15645281)
José Paulo Ribeiro Berger, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de
Setembro de 1989.
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Tenente de engenharia, no quadro, o tenente aluno (10589981)
Rui Albertino da Costa Neto, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde 1 de Setembro de 1989.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Adido
Guarda Nacional Republicana
Coronel de infantaria, supranumerário, o tenente-coronel (36992062)
Joaquim da SiIva Ferreira Casaca, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

IV

-COLOCAÇOES, EXONERAÇOES E

TRANSFERENCIAS

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, no quadro, (50181511) Alvaro Bastos de
Miranda, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores.
(Por portaria de 6 de Maio de 1991.)

Direcção do Serviço de Material
Major do serviço de material, manutenção, no quadro, (51 118111)
João Luís Filipe Chaveiro Brunheira, da Escola Prática do
Serviço de Material.
(Por portaria de 29 de Abril de 1991.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exercito
Tenente de engenharia (12656084) João Manuel Pires, da Escola
Prática de Engenharia.
(Por portaria de 17 de Abril de 1991.)
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Capitão de engenharia, no quadro, (16880981) Manuel Augusto
Pires, da Escola PrBtica de Engenharia.
(Por portaria de 20 de Maio de 1991;)

Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Capitão do quadro técnico de secretariado, adido, (08514867) Fernando José Cerqueira Martins, do Batalhão do Serviço Geral
do Exército.
(Por portaria de 24 de Abril de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Norte
Coronel de artilharia, no quadro, (5 1371711) Manuel Valentim de
Oliveira Nunes, do 2.O Tribunal Miiitar Territorial do Porto.
(Por portaria de 18 de Maio de 1991.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (36483959) José Humberto Batista da Silva, do Regimento de Infantaria de Elvas.
(Por portaria de 29 de Abril de 1991.)

Centro de Instmção de Artilharia Antiaérea de Cascais
Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (62059663) Luís Lopes
Francisco, do Regimento de Artilharia Antiaérea n." 1.
(Por portaria de 20 de Maio de 1991.)

Regimento de Engenharia nS0 1
Tenente de engenharia (07320186) Francisco Ant6nio Amado Monteiro Fernandes. da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1990.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Tenente de engenharia (18914784) Manuel Salvador Rebelo de Carvalho, da Escola PrBtica de Engenharia.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1990.)
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Regimento de Transmissões
Capitão de transmissões (10645583) Nélson Martins Viegas Pires,
da Direcção da Arma de Transmissões.
(Por portaria de 6 de Maio de 1991.)

Escola Prhtica do Serviço de Material
Capitão do serviço de material, manutenção, adido, (52310311)
Jaime Marques Crespo, do Regimento de Cavalaria de Estremoz.
(Por portaria de 6 de Maio de 1991.)

1.O Brigada Mista Independente

Batalhão de Apoio e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Capitão do serviço geral do Exército (32024262) Fernando Herculano de Jesus Fernandes, do Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Coimbra.
(Por portaria de 10 de Maio de 1991.)

Capitão do serviço de material, manutenção, no quadro, (51332111)
Fernando Matias Candeias, da scola Prática de Artilharia.

B

(Por portaria de 17 de Maio de 1991.)

Escola Militar de Electromecânica
Capitão chefe de banda de música, no quadro, (07497767) Reginaldo Serpa das Neves, do Quartel-General da Região Militar
do Centro.
(Por portaria de 30 de Maio de 1991.)

1.O Tribunal Militar Territorial do Porto

Coronel de infantaria, no quadro, (51402811) Manuel Joaquim
Sampaio Cerveira, do Quartel-General da Região Militar do
Norte.
(Por portaria de 6 de Maio de 1991.)
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centro de Selecção de W i a
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (51512211) Albino
Martins Cordeiro, do Hospital Militar Regional nP 3.
Fica nula e de nenhum efeito a colocaçáo do referido oficial
no Quartel-General da Região Militar do Centro, conforme
publicado na Ordem do Exército, 2? Série, n.O 24, de 15 de
Dezembro de 1990, página n.O 900.
(Por portaria de 26 de Setembro de 1990.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Capitão do serviço de material, manutenção, no quadro, (41144959)
Aníbal da Costa. Pepe Gonçalves, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 16 de Maio de 1991.)

V

-RECTIFICAÇAO DA PENSA0 DE RESERVA

O valor da pensão de reserva do capitão (52126711) Virgílio Coutinho Neto, é alterado para 78 790900, desde 25 de Fevereiro
de 1985. Esta portaria torna nula e de nenhum efeito a portaria
publicada na Ordem do Exbrcito, 2.a Série, n.O 13, de 1 de
Julho de 1985, página 1024.
(Por portaria de 27 de Maio de 1991.)

Colocações e desempenho de funções
Continuam na efectividade de serviço
1) O brigadeiro (5130251 1) Rui Ernesto Freire Lobo da Costa
continuou a prestar serviço como Director da Direcção do Serviço
de Justiça e Disciplina, após a sua passagem 21 situação de reserva,
em 18 de Janeiro de 1991.
2) O brigadeiro (51460311) Fernando Rui Mesquita da Costa
Passos Ramos continuou a prestar serviço na Inspecção-Geral do
Exército, após a sua passagem h situação de reserva, em 20 de
Fevereiro de 1991.
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3) O capitão chefe de banda de música (52440011) Manuel
Joaquim Barrisco continuou a prestar serviço no Regimento de
Artilharia AntiBrea n.O 1, após a sua passagem h situação de reserve,
em 26 de Junho de 1991.

Passam a prestar serviço
4) O brigadeiro, na situação de reserva, (51466911) Heitor Hamilton Almendra passou a prestar serviço no Estado-Maior da
Força Aérea, desde 1 de Junho de 1991.
5) O coronel do serviço de administração militar, na situação
de reserva, (51474311) Carlos Miguel Castiço Monteiro passou a
prestar serviço no Estado-Maior do Exército, desde 31 de Maio de
1991.
6) O coronel do serviço de saúde, médico, na situação de reserva, (50936911) José Manuel Nobre Viegas Gonçalves Correia deixou
de prestar serviço no Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas, passando a prestá-lo no Instituto de Altos Estudos Militares, desde 2 c?e Janeiro de 1991.
7) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50847411) Belmiro Augusto Martins passou a prestar serviço no
Centro de Instrução de Condução Auto n.O 1, desde 14 de Junho
de 1991.

Deixam de prestar serviço
8) O major de infantaria, na situação de reserva, (42046454)
Renato José Ferreira dos Santos Marques deixou de prestar serviço
na Direcção do Serviço de Pessoal, desde 1 de Juunho de 1991.
9) O coronel de cavalaria, na situação de reserva, (50432011)
Arnaldo Eduardo do Souto Pires deixou de prestar serviço no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém, desde 31 de Maio
de 1991.
10) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51707911) José Policarpo Curado deixou de prestar serviço
no Tribunal Militar Territorial de Tomar, desde 7 de Junho de
1991.
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11) O capitão do quadro especial de oficiais, na situação de
reserva, (41108755) Manuel dos Santos Mendes Pereira deixou de
prestar serviço no Depósito Geral de Material de Guerra, desde 31 de
Maio de 1991.

Cursos, estágios e tirocínios
12) Deve ser averbado ao tenente-coronel de transmissões,
engenheiro, (09623165) Manuel Fernandes Marques de Almeida o
«Electronic Warfare Advanced Coursen, que frequentou na Itália,
no período de 10 de Outubro de 1983 a 21 de Outubrbo de 1983,
com aproveitamento.
13) Deve ser averbado ao capitão de transmissões (17779174)
Jos6 António Lobão Bernardo o Estiigio Complementar de Criptografia, que frequentou na Chefia do Serviço de Reconhecimento
das Transmissões, no período de 7 de Março de 1991 a 31 de Maio
de 1991, com aproveitamento.
14) Deve ser averbado ao capitão de cavalaria (16643380)
Eduardo Fernando Alves da Costa o «Internationa1 Intelligence
Officer 13asic Coursen, que frequentou nos Estados Unidos da América, no período de 8 de Janeiro de 1991 a 20 de Março de 1991,
com aproveitamento.
15) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso de
Análise de Sistemas, que frequentaram no Instituto Nacional de
Administração, no período de 9 de Outubro de 1989 a 5 de Abril
de 1990, com a classificação que a cada um se indica (em valores):
Major de transmissões (02420077) José Manuel Silva da Graça Monteiro, 16,OO.
Major de transmissões (12399675) Eduardo Rodrigues Dias, 14,OO.
Capitão do quadro técnico de secretariado (00609967) José Nepornuceno da Silva Dias, 15,OO.

Rectificações
16) Na Ordem do Exército, 2.* Série, n.O 20, de 15 de Outubro
de 1989, páginas 1083 e 1084, os oficiais a seguir mencionados pertencem ao Quartel-General da Região Militar do Sul, e não à Direcção do Serviço de Pessoal, como está publicado:
Tenente miliciano de infantaria João Batista Reis Malta.
Tenente miliciano do serviço postal militar Herculano Piedade Santos
Simões Costa.
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Alferes miliciano de infantaria Rui Jorge Ramalho Abrantes.
Alferes miliciano de artilharia José Lobo Vasconcelos Cabra1 Parreira.
Alferes miliciano de artilharia António Manuel Gomes Barroso.
Alferes miliciano de cavalaria Manuel Augusto Franco de Carvalho.
Alferes rniliciano do serviço de saúde Rui Manuel Tavares Belo.
Alferes miliciano do serviço de saúde Luís Félix Rocha Silveira.
Alferes miliciano do serviço de saúde Nuno Sousa Cambeses.
17) Que fique sem efeito a baixa de serviço respeitante ao
alferes miliciano do serviço de administração militar João Rodrjgues dos Santos, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa,
publicada na página 359, da Ordem do Exército, n.O 5, de 1 de
Março de 1991, por já estar publicada na página 509, da Ordem
do Exército, nS07, de 1 de Abril de 1984.
18) Que fique sem efeito a baixa de serviço respeitante ao
alferes miliciano de artilharia Rui Lopes da Silva, do Quartel-General da Região Militar do Centro, constante da página 363, da
Ordem do Exército, n.O 5, de 1 de Março de 1991, por ter nascido
em .6 de Junho de 1926 e não como se acha publicado.
19) Na Ordem do Exército, 2.a Série, nP 9, de 1 de Maio de
1991, página 600, onde se lê ((tenente-coronel do serviço postal
militar (5 1215 111) Francisco António Sezinando~ deve ler-se u tenente-coronel do serviço postal militar (51214511) Francisco Antó-

nio Sezinando». Onde se lê «capitão do serviço geral do Exército
(31169752) José da Silva Sanchesn deve ler-se «capitão do serviço
geral do Exército (31169758) Jos da Silva Sanches*. Onde se l&
«capitão do serviço geral do Exército (46221362) Joaquim Henriques Cardoso» deve ler-se «capitão do serviço geral do Exército
(46221361) Joaquim Henriques Cardoso».
20) Na Ordem do Exército, 2." Série, n.O 9, de 1 de Maio de
1991, página 601, onde se lê «coronel de infantaria (50138711) Antó-

nio Jorge Silva Sebastião» deve ler-se «coronel de infantaria
(51380711) António Jorge Siilva Seba!stiãoa.
de MaicI de
21) Na Ordem do Exél'cito, 2." Série, n.f
..
1991, página 603, onde se lê «capitão do serviço de material
(50002911) Manuel Ruivo Alves Pequeno, desde 16 de Maio de
1990» deve ler-se «capitão do serviço de material (50002911) Manuel Ruivo Alves Pequeno, desde 16 de Maio de 1989».
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Maio, 7 - ~ a p t ã oreformado (51452411) Manuel Gaspar, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Maio, 14 -Coronel reformado (5 1409111) José Félix Alves de
Carvalhosa, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Junho, 12 Brigadeiro reformado (50258 111) Pedro Amadeu Nicolau Fernandes Guerra, da Direcção do Serviço de Pessoal.

-

O Chefe do Estado-Maior do Exército
José Alberto Loureiro dos Santos, general
Está conforme:

-

Silvino da Cruz curado, general

MIN~ST~RIO
DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
2.a SÉRIE
N.g14/15 DE JULHO DE 1991

Publica-se ao Exército o seguinte:
I

-MUDANÇAS DE

SITUAÇAO

Ministério da Defesa Nacional
Estado-Maior do Exército
Oficiais dos quadros permanentes

. Armas e serviços
Ingresso no quadro
Quadro da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, supranumerário, (51402311) José Luís Guerreiro Portela, da Direcção da Arma de Infantaria, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, (43002762) António
José Sardoeira Pereira da Silva, do Regimento de Infantaria
de Vila Real, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Abril de 1991.)

Quadro da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, supranumerário, (50449011) José Victor dos
Santos Almeida, da Chefia do Serviço Cartográfico do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
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Coronel de artilharia, supranumerário, (50448711) Fernando de Matos Alves, do Quartel-General da Região Militar do Centro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Coronel de artilharia, supranumerário, (505240 11) António Jorge
Cardoso, do Instituto de Altos Estudos Militares, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de artilharia, supranumerário, (50041211) Orlando dos Santos Dias, do Quartel-General da Região Militar do Norte,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Coronel de artilharia, supranumerário, (5092681 1) José Eduardo Martinho Garcia Leandro, da Direcção da Arma de Artilharia,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Coronel de artilharia, supranumerário, (5 1464711) Carlos Alberto
Simões Manique, da Direcçiío de Transportes, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de artilharia, supranumerário, (5 1464611) António José
Ribeiro Mendes Núncio, da Chefia do Serviço de Material de
Instmção, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
Coronel de artilharia, supranumerário, (5033861 1) José Henrique
Rola Pata, da Direcção da Arma de Artilharia, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Abrii de 1991.)

Quadro da Arma de Engenharia
Major de engenharia, adido, (15535777) José António Carneiro Rodrigues da Costa, da Escola Prática de Engenharia, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Abrii de 1991.)
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Quadro da Arma de Transmissões
Major de transmissões, manutenção, supranumerário, (51545711)
António Luvier Valente da Fonseca, da Escola Prática de Transmissões, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
Major de transmissões, manutengão, supranumerário, (51664411) António Manuel Medeiros Ponte da Fonseca, da Escola Militar de
Electromecânica, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da -presente portaria.
Major de transmissões, manutenção, supranumerário, (51268911) José
Manuel de Sousa Diogo, da Escola Prática de Transmissões,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 17 de Abril de 1991.)

Quadro do Serviço de Saúde
Capitão do serviço de saúde, farmácia, supranumerário, (19359179)
Armando Cerezo Granadeiro Vicente, do Hospital Militar Principal, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 17 de Abril de 1991.)

Quadro do Serviço de Material
Major

do serviço de material,

manutenção,

supranumerário,

(51 119311) João Domingos Belchiorinho Farola, do Depósito

Geral de Material de Guerra, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Major do

serviço de material,

manutenção,

supranumerário,

(52111611) Manuel Rodrigues, da Direcção do Serviço de Ma-

terial, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Major

do

serviço de material,

manutenção,

supranumerário,

(50680211) Dagoberto Martins da Silva, da Direcção do Serviço

de Material, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
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Major

do

serviço de material,

manutenção,
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supranumertírio,

(51036611) António Manuel do Nascimento Simóes, da Escola

Militar de Electromecânica, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Major do

serviço de material,

manutenção,

supranumerário,

(5 1111611) José Padesca Pinheiro de Oliveira, da Escola Mili-

tar de Electromecânica, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Major

do

serviço de material,

manutenção,

supranumerário,

(50533911) Joaquim Maria Franco Leandro, do Batalhão do

Serviço de Material, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Major

do

serviço de material,

manutenção,

supranumerário,

(51527711) Victor Manuel Fernandes Murta, da Direcção do

Serviço de Material, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Major

do

serviço de material,

manutenção,

supranumerário,

(50251611) António Augusto Lopes Gaspar, do Batalhão do

Serviço de Material, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
Major

do

serviço de material,

manutenção,

supranumerário,

(51270411) Rui António Frazão Gouveia, da Direcção do Ser-

viço de Material, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Abril de 1991.)

Quadro do Serviço de Administração Militar
Coronel do serviço de administração militar, supranumertírio,
(51022811) António da Silva Rocha, da Comissão de Contas e
Apuramento das Responsabilidades, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Março de 1991.)

Tenente-coronel do serviço de administração militar, adido, (36607062)
Eurico Rodrigues Longo, do Centro de Gestão Financeira da
Região Militar do Norte, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)
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Coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
(50473811) Ivo Cabaço de Almeida Estudante, da Escola Prática de Administração Militar, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
(51022711) Alberto Augusto Pinto Henriques, do Centro de
Gestão Financeira da Região Militar do Norte, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Abril de 1991.)

Quadro do Serviço Geral do Exército
Major do serviço geral do Exército, adido, (50440611) Armando José
Ganchinho Ventura, do Quartel-General da Região Militar do
Sul, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 30 de Abril de 1991.)

Quadro do Serviço Postal Militar
Major do serviço postal militar, supranumerário, (39222759) Ananias Reinaldo Alves Marçal, da Direcção do Serviço de Pessoal,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Major do serviço postal militar, supranumerário, (39124055)
Orlando Moreno de Oliveira, do Estado-Maior do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 17 de Abril de 1991.)

Quadro de Bandas e Fadamas do Exército
Capitão chefe de banda de música, supranumerhrio, (51232711) José
Custódio Silva Gonçalves do Quartel-General da Região Militar
do Centro, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Abril de 1991.)
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Passagem à situação de supranumerário
Coronel de infantaria, adido, (50181411) José Cândido de Oliveira
Bessa Meneses, da Casa de Reclusão da Região Militar do
Norte, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 4 de Abril de 1991.)

Coronel de infantaria, no quadro, (503441 11) Joaquim Madeira
M6nica da Luz, do Quartel-General da Região Militar do Sul,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Coronel de infantaria, no quadro, (50182011) Raul Afonso Reis, da
Direcção da Arma de Infantaria, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Abril de 1991.)

Tenente-coronel de infantaria, adido, (43002762) António José Sardoeira Pereira da Silva, do Regimento de Infantaria de Vila Real,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria,
(Por portaria de 13 de Abril de 1991.)

Passagem à situação de adido
Nos termos da alínea b) do n.0 2 do artigo 10.O das disposições comuns do Decreto-Lei na0 34-AI90 de 24 de
Janeiro
Coronel de infantaria, no quadro, (51379311) Américo das Dores
Moreira, da Inspecção-Geral do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Março de 1991.)

Nos termos do nS05 da alínea b) do artigo 187P do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro
Major do serviço de administração militar (00448970) Mário Alexandre Alves Antunes, do Centro de Gestão Financeira da
Região Militar do Centro, por ter sido colocado nas Forças de
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Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Abril de 1991.)

Coronel graduado do serviço de assistência religiosa (40254352) António Valente de Matos, da Chefia do Serviço de Assistência
Religiosa das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Março de 1991.)

Nos termos do n . O 6 da alíuea b) do artigo 187P do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n . O 34-AI90 de 24 de
Janeiro
Coronel de infantaria (44412961) António Luciano Fontes Ramos, do
Batalhão de Infantaria Mecanizado da l.a Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida), por ter
sido colocado na Direcção da Arma de Infantaria e a prestar
serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forcas Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 25 de Março de 1991.)

Tenente-coronel de infantaria (84006367) Manuel António Me10
e Silva, da Direcção da Arma de Infantaria por passar a prestnr
serviço, em diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Março de 1991.)

Tenente-coronel de artilharia (45509662) Jorge dos Santos Pacheco,
da Direcção da Arma de Artilharia por passar 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 26 de Abril de 1991.)

Coronel de cavalaria, supranumerário, (50691111) José Manuel Marques Pacifico dos Reis, da Direcção da Arma de Cavalaria por
passar 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 17 de Abril de 1991.)
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Tenentecoronel de cavalaria (05384463) Rogério da Silva Guilherme,
do Regimento de Lanceiros de Lisboa por ter sido colocado
na Direcção da Arma de Cavalaria e a prestar serviço, em
diligência, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, dcvendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 8 de Abril de 1991.)

Major de engenharia, no quadro, (01999967) Fernando Manuel
Paiva Monteiro, do Estado-Maior do Exército por ter sido
colocado na Direcção da Arma de Engenharia e a prestar serviço, em diligência na Direcção Geral de Planeamento de
Infra-estruturas do Exército, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Passagem h situação de reserva
General (30273711) José do Nascimento de Sousa Lucena, nos
termos da alínea a) do artigo 168.O do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei n.O 34-A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Fevereiro de 1991. Fica com
a pensão mensal de 471 700$00, conta 46 anos de serviço.
General (50276311) Manuel Ribeiro Franco Charais, nos termos
da alínea a) do artigo 168.O do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei nso 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado
nesta situação desde 24 de Fevereiro de 1991. Fica com a
pensão mensal de 518 400$00, conta 43 anos de serviço.
Brigadeiro do serviço de saúde (50935311) António Augusto Pinheiro,
nos termos da alínea a) do artigo 168P do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1991. Fica
com a pensão mensal de 428 800$00, conta 46 anos de serviço.
Coronel de infantaria (51392911) Eurico Queiroz de Sousa Azevedo,
nos termos da alínea c) do artigo 168.O do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 5 de Abril de 1991. Fica com
a pensão mensal de 383 4305600, conta 43 anos de serviço.
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Coronel de infantaria (51394411) Carlos Afonso Soares de Almeida
Brandão, nos termos da alínea a) do artigo 168.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 26 de Abril de
1991. Fica com a pensão mensal de 416 060500, conta 36 anos
de serviço.
Coronel de infantaria (50876511) Alfredo José Botelho de Oliveira
Moniz, nos termos da alínea a) do artigo 168." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 26 de Fevereiro de
1991. Fica com a pensão mensal de 383 430$00, conta 46 anos
de serviço.
Coronel dc artilharia (50040611) Jorge Alberto Mourão Cardoso
Possidónio, nos termos da alínea a) do artigo 168.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Março de
1991. Fica com a pensão mensal de 416 060$00, conta 42 anos
de serviço.
Coronel do serviço de saúde (50290411) Manuel Ferreira Correia,
nos termos da alínea a) do artigo 168." do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1991. Fica com
a pensão mensal de 349 300$00, conta 45 anos de serviço.
Tenente-coronel do serviço de material, manutenção, (51689111)
Vítor Manuel Correia Santos, nos termos da alínea a) do artigo 168.O do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90
de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde
13 de Fevereiro de 1990. Fica com a pensão mensal de
248 000$00, conta 45 anos de serviço.
Major do serviço de material, manutenção, (51116911) Aniceto
Venâncio Afonso, nos termos da alínea a) do artigo 168.O do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A190 de 24 de
Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 3 de
Abril de 1991. Fica com a pensão mensal de 261 200$00, conta
42 anos de serviço.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (52400111) Manuel
Fernandes Tomaz, nos termos da alínea c) do artigo 168P do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
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Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Fevereiro de 1991. Fica com a pensão mensal de 288 500$00,
conta 48 anos de serviço.
Major do serviço geral do Exército (51516111) MBrio Craveiro de
Castro, nos termos da alínea c) do artigo 168.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nV034-AI90 de 24 de Janeiro, d e
vendo ser considerado nesta situação desde 8 de Abril de 1991.
Fica com a pensão mensal de 276 970800, conta 37 anos de
serviço.
(Por portaria de 23 de Maio de 1991.)

Desligados do serviço
São desligados do serviço, para efeitos de reforma de acordo com
o artigo 15.O do Decreto-Lei nP 28 404 de 31 de Dezembro de
1937, a partir da data que lhes vai indicada, até h confirmação
da caixa Geral de ~ i o s e n t a ~ õ eda
s passagem B situação de
de reforma, nos termos da alínea b) do n.O 1 do artigo 11.O
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, os seguintes oficiais:
Coronel de infantaria (50842311) Rodrigo Silva Antunes da Costa,
desde 1 de Julho de 1991.
Coronel de infantaria (51177911) Rui de Carvalho Ferreira Santos,
desde 14 de Julho de 1991.
São desligados do serviço, para efeitos de reforma de acordo com
o artigo 15.0 do Decreto-Lei nP 28 404 de 31 de Dezembro de
1937, a partir da data que lhes vai indicada, até h confiiação
da Caixa Geral de Aposentações da passagem B situação de
reforma, nos termos do neO1 da alinea a) do artigo 175.O do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-AI90 de 24 de
Janeiro, o seguinte oficial:
Major de infantaria (52332611) Albano José Ribeiro de Almeida,
desde 18 de Fevereiro de 1991.
São desligados do serviço, para efeitos de reforma de acordo com
o artigo 15.0 do Decreto-Lei n.O 28 404 de 31 de Dezembro de
1937, a partir da data que lhes vai indicada, até B confirmação
da Caixa Geral de Aposentações da passagem h situação de
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reforma, nos termos da alínea c) do n.O 1 do artigo 175: do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n . O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, os seguintes oficiais:
Coronel de infantaria (50989511) Herberto Alfredo Amara1 Sampaio,
desde 4 de Julho de 1991.
Tenente-coronel de infantaria (51244111) Sebastião José Pires Morão,
desde 29 de Julho de 1991.
Tenente-coronel do serviço de material (50530911) Isaac Lima Mendes de Azevedo, desde 30 de Julho de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (51227111) Alberto de Aquino
Pereira, desde 4 de Julho de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (50979811) Eugénio Martiniano
Leonardo, desde 13 de Julho de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (52183911) Artur da Silva Cal=
valho, desde 29 de Julho de 1991.
Major de cavalaria (50754211) Miguel de Lancastre e Távora, desde
30 de Julho de 1991.
Capitão do serviço de material (51229311) António Ribeiro, desde
3 de Julho de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (51759311) António Meira
Paralta, desde 30 de Julho de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (52130011) António dos Santos
Dias, desde 30 de Julho de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (50191511) Joaquim António
Gonçalves, desde 29 de Julho de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (52089711) António Joaquim
Carvalho Torres, desde 15 de Julho de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (50196111) Jose Luís Ramalho,
desde 30 de Março de 1991.
Capitão do serviço de material (50130611) João José Rosa, desde
3 de Janeiro de 1991.
Capitão de transmissões (51669011) António Gonçalves de Oliveira,
desde 8 de Fevereiro de 1991.
Coronel do serviço de administração militar (51420711) José Moutinho Gonçalves, desde 14 de Março de 1991.
Oficiais de complemento
Oficiais milicianos que terminam as suas obrigações militares
Nos termos do n.O 4 do artigo 63.O do Decreto-Lei nS0463 de 15 de
Dezembro de 1988, por terem atingido o limite de idade, devendo ser considerados na nova situação desde a data da presente portaria.
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Distrito de Recrutamento e Mobiiiação de Abrantes
Capitães milicianos de infantaria (07502664) Augusto Alvega Ministro, (00394465) Ludgero André Cabaço Proença, (00818865)
João Carlos Carvalho de Castro, (06935968) Carlos Manuel da
Silva Bouceiro Mendes e (19579768) Manuel dos Santos Gonçalves.
Tenentes milicianos de infantaria (01169968) João Martins Marques,
(03884866) José Marino Abelho Amante, (04206267) Severino
Martins Ruivo Santana Marques, (05092067) Hermenegildo Ascenso Lopes, (07486367)Carlos José Maia Henriques, (09285067)
José Luís Ferreira Patrício, (10116567) Ludgero de Jesus Garcia, (10390167) Alvaro Flor Mira Lemos, (1 1 1 18767) João da
Silva Pedro, (11444367) David Duque, (60076767) Carlos Alberto Henriques Loureiro, (11465167) José Falcão Penteado,
(19136770) Carlos dos Santos Simóes Henriques, (15559570)
César Fernando Picado Máximo, (11644870) João Manuel Aparício Carvalho, (02651970) Joaquim Marques Jana, (17393670)
Reinaldo de Jesus Rodrigues Amarante Tentado, (01031670)
Jerónimo Mourato Canatário, (00058271) Eduardo Luciano Crespo Relvas, (04300171) Arlindo da Silva Ferreira, (05889871)
António Luís Mourão Fidalgo Sajara, (14987571) José Manuel
Faustino dos Santos, (19768271) José João Marques Pais,
(60598671) Herculano Augusto Santos Dias, (01407968) Artur
Manuel Dias Varela, (03761168) Nuno José Paironilho de Almeida Burguette, (05108068) José Manuel Pinheiro Barradas,
(06262068) Francisco Soares Garrinhas, (07741568) António
Vieira Alves, (08107268) José Manuel de Jesus Melrinho,
(09975668) João José da Silva Mação, (11645468) Carlos Frederico Abecassis do Amara1 Neto, (11843768) Manuel Rosa
Macedo, (17362568)João Marques Simóes Alexandre, (18522768)
Raul Góis Dias, (00414669)Mauel Martins Marçáo, (02234169)
José Eduardo de Jesus Franco, (04385469) José António Poço
Fonseca, (04832169) José de Matos Rito Rodrigues, (04907969)
Vítor Manuel Trincão da Silva, (05180769) Américo de Matos
Alves, (06294269)Boaventura José Calvário Antunes, (08818269)
Ricardo Manuel de Carvalho Aparício, (1 1215669) Joaquim
Correia Raposo, (12930869) Fernando Guilherme Lopes Bicho,
(13140569) José Manuel Freire Caixinha, (16948469) Tobias
Maria Morgado, (17652969) João Manuel Carvalho Taveira
Pinto, (61029969) Vasco Isidro Machado Antunes e (61711469)
Virgílio Manuel Vieira Pereira.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)
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Tenentes milicianos de infantaria (00371972) António Augusto Soeiro Delgadinho, (08234872) José António de Campos Pereira,
(02534972) Carlos Manuel Godinho Maias, (14950272) Sérgio
António Barreiras dos Santos, (04130172) António Manucl
Gaudêncio Nunes, (11399672) Manuel Pedro Ferreira Capeto,
(09162872) Jorge Manuel Cabrito dos Santos Silva e (12388072)
Joaquim Alberto Dias Nunes.
Alferes milicianos de infantaria (15176972) Carlos Manuel Dias
Soares, (16970672) Luis Mário Martins André, (08016272)Joáo
Paulo Ramos da Silva Inácio, (73842672) Joaquim da Silva
Mata, (16442272) João Alberto Paiva Ribeiro Coelho, (02629772)
Fernando Manuel dos Santos Ferreira Pauleta, (01379172) Fernando Luís Cardoso Mendes e (15523672) António de Oliveira
Inverno.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes milicianos de infantaria (07033271) Luís António dos Santos
Dias Simões, (00358867) Licínio Dias Vitória, (00746167) José
Henrique Cordeiro Macedo, (05850667) António Ferreira Marcão, (10588967) João Manuel Lopes Fernandes, (02761469) José
Manuel da Mota Machado, (03218269) José Júlio da Cunha
Faustino, (04114369) José Maria Marques, (04954369) José
Miguéns, (07887769) Joáo Henriques Lopes de Carvalho,
(14986469) Joaquim Marques Ferreira Inácio, (18551870) João
Manuel Calha da Fonseca, (15648870) Jorge Manuel Cordeiro
Simões, (03132270) Joaquim Guilherme Nunes de Oliveira,
(19782170) José António Correia do Ouro, (06984666) Armando
Alberto Pereira Horta, (08542571) António Manuel Marújo
Gomes, (04055971) Joáo António Pessoa Milhano, (07033271)
Luís António dos Santos Dias Simões, (01173868) António
Manuel Pereira Godinho, (01292868) Manuel Maria Sousa Barbas Soeiro, (04911268) José Francisco Batista Rolo, (07443168)
João José Rufino Temudo, (12541568) José Augusto dos Santos
Cabra1 Paiva e (01388071) Jaime Rodrigues Picão Ribeiro.
Tenente miliciano de artilharia (03939670) Nuno Rosa da Silva
Barata.
(Por portaria de 1 de Ianeiro de 1989.)

Tenente miliciano de artilharia (18768372) Manuel Maria Oliveira
da Cunha.
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Alferes milicianos de artilharia (06228272) Arlindo Frazão Vieira,
(01814072) Miguel Lopes Baptista e (17780172) António Joaquim Maia Filipe.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes milicianos de artilharia (03968367) António José Nunes
de Carvalho, (04677268) Jorge Manuel da Silva Martins,
(07116967) José Manuel Alves Ramos, (09281467) António
da Silva Pereira, (10809467) Carlos Francisco Mousinho Busca,
(05865069) Pedro Manuel da Costa Nogueira, (06851469) Artur José Caldeira Correia Fonte, (15420269) Francisco de Matos
Hilário, (16058569) Germano da Silva Ribeiro, (19611669)
Nuno Serras Pita, (60379069) Arlindo de Jesus Oliveira,
(00992570) António dos Santos Carvalho, (12612270) António
José Alrneida Pereira Raposo, (16132370) António Eugénio
Caetano Lopes, (19021271) Alexandre de Figueiredo Marques
Teixeira, (00035071) José Manuel Carraça da Silva, (01364671)
Mário da Cruz Mouro, (06954571) Rui Manuel Ruivo S e m ,
(14362068) Lúcio Mota Marques e (19752268) João Manuel Parente Pacheco.
Capitão miliciano de cavalaria (09182464)Manuel Duarte dos Santos.
Tenentes milicianos de cavalaria (60060571) José Júlio de Alrneida
Esperto e (10826868) Joaquim António de Sousa Esteves.
Alferes milicianos de cavalaria (07214767) Giraldo da Cruz Gueifão, (07425167) Vítor Manuel da Silva Mineiro, (07952767)
João Carlos Pires Sardinha, (06340669) Carlos Cordeiro Simóes,
(16682569) João Manuel Teixeira Matos Silva, (06234770) Jorge Manuel Oliveira Rodrigues Filipe, (06479870) António Manuel Tavares Batista, (08228781) Mtirio Rafael Oliveira da
Cunha, (12091971) Arnaldo Filipe Rodrigues dos Santos,
(14687771) José Maria Granchinho Peralta, (16555971) Luciano
Caetano Valente, (18873771) Carlos António da Piedade Silva
e (09788968) José Pires da Rosa.
Alferes milicianos de cavalaria (15588072) Carlos Manuel Gonçalves
Dionísio, (02226872) Salvador Belo Pires Vicente, (07452772)
Manuel Lopes Bemardino, (12356472) João Eduardo Moreira
Rato Ferreira e (03517072) Carlos Alberto Belo de Oliveira,
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)
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Alferes milicianos de engenharia (60468068) Rui Novo da Silva
e (02807471) Joaquim Fernando Pessegueiro Ferreira.
Tenente miliciano de transmissões (15597069) António Augusto de
Andrade Tavares.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes miliciano de transmissões (02813872) Luis da Conceição
Batista.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes milicianos de transmissões (18249470) Augusto Maia Alves
e (03721968) José Casanova Tavares Travasses.
Capitão miliciano do serviço de administração militar (0 1637166)
José de Almeida Garraio.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Tenente miliciano do serviço de administração militar (09775972)
José Maria Raimundo Real.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Tenentes milicianos do serviço de administração militar (00419167)
António José Vieira Azevedo Coutinho, (01727967) António
José Fernandes Cravo, (02414867) Fernando do Nascimento
Emelo, (03165067) José Vicente Miranda Batista, (08784067)
José Alberto Silvestre Coelho, (09026467) Joaquim Candeias
Silva, (11000067) João Transmontano Oliveira Miguéns,
(11656967) Alexandre António Lopes Vaz, (71129167) Walter
Duarte Ferreira Gameiro, (02008669) Vitor Manuel Lopes Fernandes, (11838770) Manuel Vitório Soares Roquete, (08170868)
Alfredo José de Jesus Sousa, (03304168) Mário Justino Coelho
Rico, (12298368) Carlos Alberto Vicente Carrelo e (19612268)
'-=- 'lunes Rodrigues.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes miiicianos do serviço de administração militar (16033172)
Luís Pedro Vieira da Silva Veiga e (09626372) Hélder Henriques dos Santos Boto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

850

ORDEM DO EXERCITO N." 14

2.' Série

Alferes milicianos do serviço de administração militar (15789969)
António Manuel Pena Escudeiro, (01377071) António Hortício
Chaves Serras, (12698071) Manuel de Matos Pires, (16303271)
João Ramos Emílio, (17528771) Francisco da Cruz Ferreira
Carrilho, (02972468) João Farinha Cordeiro, (17045168) Norberto Ferreira Duque e (19037068) António Jorge Cassola Delicado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Tenente miliciano do serviço de pessoal (11566272) João Luís Pereira Lopes.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Tenentes milicianos do serviço de pessoal (00591067) José Marques
Cavaco, (08044767) Joaquim José Fortes Serrão, (01345368)
José António Mingacho de Abreu, (02604868) Herculano Eurico
Moutinho, (13263968) Eleutério Tavares Janeiro e (15324368)
José Manuel Lobato Trincão.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes milicianos do serviço de pessoal (03021972) Manuel Lopes
Simões, (14335372) Paulo Manuel Rosa Lopes de Sousa e
(10402272) Fernando Manuel Ferreira Sobral.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes milicianos do serviço de pessoal (05949567) Fernando dos
Reis Condesso, (08568869) José Carlos Pereira Duarte da Costa,
(12066071) Alexandre António Mendes Raposeira, (1 6379371)
Virgílio Casaca Falcato e (17511171) Joaquim Roldão Felicio.
(Por portaria de 1 de Janeim de 1989.)

Alferes miliciano do serviço de material (12567472) Rui António
Inocêncio Marques.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes milicianos do serviço de material (02890567) José Manuel
Filipe Moreira de Oliveira, (03553267) Manuel José Marques
Montargil, (07449567) José Ferreira dos Santos, (08618367) Graciano Carlos Dinis Martins, (61453567) José Avelino de Paiva
Barros, (05074169) Joaquim Luis de Jesus Sousa, (14767771)
Manuel Lourenço da Silva, (01900968) Rogério Carrilho Becho,
(10366868) Luis Manuel Cabanelas de Matos Tome e (00694668)
Rogério Ruivo Lopes Ferrão.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)
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Alferes miliciano do serviço de saúde (09923972) João Fernando
Sena Martins Transmontano.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes milicianos do serviço de saúde (02383967) Luís Manuel
Cilheiro Alves, (00331971) José Caldeira Martins, (05467170)
António Manuel Duque Cunha Lopes, (04366770) António Manuel Silva Dias Mariano, (01464770) Rui Manuel Alves Ribeiro,
(02437968) José Fernando Correia Gomes Esteves, (02866068)
José Joaquim Palrneiro Simão, (12956668) José Norberto Frazão
Pedroso e (16589268) João Manuel Cesteiro Casaca.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes miliciano do serviço de transportes (00694668)Rogério Ruivo
Lopes Ferrão.
Alferes miliciano do serviço de assistência religiosa (11566272) António Leonor Marques Assunção.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Braga
Tenentes milicianos de infantaria (07678867) José Manuel Azevedo
Matos, (04659267) Abílio Jesus Rocha Silva, (00369367) João
Afonso Meira Sá, (02792167) Manuel Grangela Remísio
(02812767) Manuel Meira Gonçalves Pereira, (04579667)António Augusto Ramos Novo, (1 1734867) Olgando Guimarães Ferreira, (09819267) Jorge Manuel Antunes Marques Dias,
(06288467) Amílcar Guimarães Barbosa Oliveira, (04923267)
Manuel Vieira Vaz Monteiro, (01681667) Manuel João Costa
Amaro, (04703567) Francisco Areia Amaro, (00470767) Manuel
João Martins Araújo, (09780767) Carlos Alberto Xavier,
(02119767) José Carlos Antunes Azevedo, (11057567) Domingos
Gonçalves Dias, (02666067) João Francisco Sousa Domingos,
(06050667) Custódio José Carneiro Fernandes, (60446267) José
Oliveira Guimarães, (02186967) Mário Rui Presa Gomes,
(10121867) António Sarnpaio Marques, (05750667) Fernando
Magalhães, (08591267) Mário Felgueiras Lobo Palmeira,
(02486267) Manuel Gencia Morais Afonso, (04441567) Manuel
Luís Mendes Pereira, (03287267) Augusto Gomes Pereira,
(09125367) Alcídio Castro Fernandes Rocha, (09550367) Rui
Agostinho Soares, (07000367) Veríssimo Augusto Cniz Silva,
(04082567) António Augusto Soares Travessa, (10852467) José
Martins Gomes Santos, (03447067) Artur Abel Femandes Bar-
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reto Marques, (04410967) Gaspar Guerreiro Enes Rego,
(06972567)António Jorge Giesteira Castro Gonçalves (08591567)
Manuel Ferreira Silva Peixoto, (10592667) Albano Castro Costa,
(06254467) José Joaquim Machado Fernandes, (00695367) José
Alberto Miguel Reis Faria, (05171167) Gerrnano Monteiro Carneiro Neto, (00590567) Laurentino Pereira Silva, (01344767)
Alfredo Manuel Assis Vaz Salteiro, (02085967) João Marques
Ribeiro, (07641567) Tiago Barroso Martins Pacheco, (09802967)
Francisco Faria Ferreira, (01245867) José Alexandre Lima Gonçalves, (05835167) Alvaro Costa Correia, (06738967) Amândio
Salgueiro Meira, (00603967) José Sousa Marques, (60724367)
António Augusto Oliveira Calado e (08979267) José Cândido
Martins Marques.
Alferes milicianos de infantaria (60523667) Valdemar Sousa Freitas
Bordalo, (08227767) Manuel Cavaleiro Batista, (01422767) Domingos Costa Pinheiro, (06500767) Carlos Domingos Santos
Andrade Costa, (1 1786567) Aíberto Magalhães Araújo,
(03306567) Telmo Machado Terroso, (00278167) Manuel Aires
Lima, (00750267) Joaquim José Pereira Carvalho Jacinto,
(02195767) Manuel Aarão Freitas Sousa, (11143467) Joaquim
Dias Costa, (60837567) Fernando Quintas Ribeiro, (03765467)
António Silva Antunes, (09048267) Cândido José Rodrigues
Pimenta e (06026967) José Manuel Bourbon Amara1 Costa.
Tenentes milicianos de artilharia (10999567) Armindo Costa Pereira
e (08630767) António Joaquim Morais Antunes.
Alferes milicianos de artilharia (07206867) Manuel Pereira Arnial,
(00149467) José Henrique Fernandes Araújo, (03032367) José
Ribeiro C r u , (04754367) António Lopes Ferreira, (04520467)
Félix Rocha Torres, (09424267) Adriano Augusto Silva Oliveira,
(06169567) Henrique Pereira Gomes, (09288767) Carlos Alberto
Garcia Matos, (08197767) Armando Silva Duarte Figueiredo,
(10277767) Manuel Alberto Teixeira Carvalho, (01630867) José
Joaquim Amara1 Vieira Costa e (04856467) Mário Filipe Doutel
Rodrigues Almeida.
Tenentes milicianos de cavalaria (02112967) Joaquim José Gomes
Teixeira Melo, (09725467) Albano José Ribeiro Rocha,
(03951367) António Santos Salazar Sousa Lobo, (02223767)
Alvaro Rodrigues Barbosa Tavares e (08699567) Daniel Ribeiro
Costa Pereira.
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Alferes milicianos de cavalaria (06170267) Manuel Carneiro Soares,
(08848067) António Manuel Barreira Paredes, (04623967) Daniel Pinheiro Silva, (00871467) Joaquim Neves Machado e
(00261967) Henrique Manuel Ribeiro L i a .
Tenente de engenharia (04823767) Domingos Pereira Figueiredo.
Alferes de engenharia (05755667) Alfredo Augusto Casais Batista,
(00888267) Alfredo Mota Durães e (61000367) José Isidoro Castro Franco.
Tenentes rnilicianos do serviço de administração militar (05233467)
Domingos Guimarães Marques, (02476167) José Manuel Borba
Rodrigues, (04464867) Manuel Henrique Freitas Pereira,
(00302467) Oscar Hípólito Gonçalves Moura, (04810867) Ant6nio Jorge Lopes Gomes e (00492467)Manuel Correia Morais.
Alferes milicianos do serviço de administração militar (00562567)
Emanuel Moreira Carneiro e (01243767) Manuel Artur Lima
Rodrigues Amorim.
Alferes miiicianos do serviço de saúde (06084567)Júlio Maria Fontes
Souto Gonçalves, (02826067) Aurélio Santos Mesquita,
(02739067) Adriano António Azevedo Pereira Magalhães,
(00232067) Miguel Meneses Craveiro Costa e (08531167) Jose
Gualdino Batista Silva.
Tenentes milicianos do serviço de pessoal (10944567) Mário Duarte
Araújo, (04461467) Jose Alberto Brito Bacelar Alves, (03279267)
António Fernando Smolsky Vilas Boas Alvim, (00922267) Gonçalo Ramos Pimenta Castro, (06123767) Manuel Azevedo Fernandes Cerqueira, (00294667) Justiniano Cruz Griio, (11922667)
Francisco António Rodrigues, (00227367) Fernando Augusto Ramos Azeiteiro, (10180967) Manuel Gonçalves Abreu e
(04187567) José Oliveira Lobo.
Alferes milicianos do serviço de pessoal (09964967) Joaquim Manuel Miranda Correio, (01141267) João Guimarães Ribeiro,
(02801067) Marinho Neiva Silva Rosa, (07870467) António
Luis Caldas Antas Barros, (60100267) António Sergio Duarte
Pousada e (10677667)António Alves Oliveira.
Tenente miliciano do serviço de material (05408467) Armando Rodrigues.
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Alferes milicianos do serviço de material (07428767) Adelino Caldas
Esteves Carnpante, (09528767) Nélson Rodrigues Almeida
Quinta e (01445067) José Manuel Leite Magalhães.
Alferes milicianos do serviço de transportes (10237867) Tomás Norton Matos Campo Pereira, (08853467) José Manuel Andrade
Lobo e (06898167) José Pereira Pias.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Leiria
Tenentes milicianos de infantaria (09660466) Fernando José Ferreira Fleming de Oliveira, (00123066) Rui Fradique Ribeiro Rodrigues de Almeida, (60010866) Abel da Fonseca Monteiro,
(01355966) João Luís Moreira Ribeiro Roda, (01461066) Artur
Manuel Bernardino Pereira, (01540866) Martinho Nunes Brito,
(06327166) João Adriano Carvalho da Silva, (03934966) Messias Gomes, (04307666) Alvaro Nunes Gomes, (05590966) Joaquim do Casal de Sousa da Fonseca, (04774966) Artur Augusto
Soares Ferreira, (00457966) Asdrúbal João Ribeiro de Faria,
(08084266) José Manuel de Oliveira Dias Coelho, (07012166)
Francisco Maria Cardoso, (05987466) José Jesus Maria,
(60307166) Hélder Rui Ferreira Fernandes, (05757966) José Manuel de Oliveira das Neves, (09939966) Carlos Manuel Rocha de
Oliveira, (07058266) José Pereira de Sousa, (06138666) Orlando
Ferreira Lopes Tomaz, (02783267) António Cordeiro Batista
Selada, (02929966) António José Lopes Brites e (60586366)
Amílcar Duarte Fernandes Almeida.
Alferes milicianos de infantaria (02395866) Noel Loureiro Bernardo
Carolino, (08601866) Gui António Ferreira Braz, (03585066)
Manuel Alexandre de Jesus Roda, (60935166) António Dias
Fernandes, (60321566) Ilídio dos Santos, (73012066) Fernando
da Silva Pereira, (72015166) José Emidio da Conceição Medeiros, (72050066) Mário Augusto da Encarnação Pinto,
(08495266) Diamantino Rosa dos Santos Monteiro, (08458466)
Virgílio Manuel Pepe Dias e (04701666) Nélson Rosário Anjos.
Tenente miliciano de artilharia (08638566) Vitorino Vieira Dias.
Alferes milicianos de artliharia (09927866) José Inácio Carreira
M6nic0, (07831966) Agostinho José Costa do Espírito Santo,
(09532566) Vítor Manuel Arínio Libório Marques, (07090566)
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António Martins Quaresma, (00905966) Manuel Correia Vala
e (02490466) Leonel José de Sousa Correia.
Tenentes milicianos de cavalaria (00421366) Elpídio Codinho dos
Santos e (00680366) Silvino Dinis Tavares.
Alferes milicianos de cavalaria (09080866)Manuel Bártolo dos Santos,
(09610466) Jorge Manuel Gonçalves Pedrosa de Oliveira,
(06286966) Manuel António e (00147966) Acácio José Matias
Curado.
Alferes miliciano de engenharia (08448166)Eduardo Vieira Coelho.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar (08527666)
João Pedro Ferraz de Faria, (01458266) João Manuel Pereira
de Sousa Loreto e (03537866) Jaime Batista Bento da Silva.
Alferes milicianos do serviço de administração militar (06571566)
Virgíiio dos Reis Carreira e (07094366) José Manuel Carvalho
Maurício.
Tenente miliciano do serviço de material (09262366)António Manuel
Moreira Mora Leitão.
Alferes miliciano do serviço de material (05965866) António Aníbal
Martins da Silva.
Alferes milicianos do serviço de saúde (02498266) Rui Manuel Pereira Rodrigues Leitão e (03217966) Carlos Manuel Roldão
Alves Vieira.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Capitães milicianos de infantaria (08471564) -4ntónio Quelhas Antunes Azevedo, (04753164) Carlos Alberto Sereno Cardoso,
(03303064) Raul António Paiva Ferreira, (05458964) Carlos Manuel Monteiro Leal, (05942364)Lúcio Pinheiro Lopes, (02101364)
José Guilherme Me10 Maia, (00045064) Mário José Solheiro
Pinto e (07681264) António Luís Tavares.
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Tenentes milicianos de infantaria (04072667) José Alberto Guedes
Almeida, (04344767) Carlos Amadeu Santos Alves, (00832667)
Florentino Gonçalves Amado, (01235067) Antóilio Manuel Dantas Amorim, (08991767) Francisco António Amaro, (07589167)
Manuel Fonseca Sousa Andrade, (60363367) Mário Leopoldo
Soares Azevedo, (04269067) Mário Santos Azevedo, (60981967)
João Arquimedes Fernandes Baião, (10730667) Cassiano Barbosa
Barroso, (1 1573467) Faustino Santos Bártolo, (04064167) Pedro
Gonçalo Malafaia Batista, (02581867) Jorge Olímpio Bento,
(02269867) Joaquim João Vaz Bordalo, (06779267) Mário Abílio Carmo Borges, (07769567)Diogo Augusto K. Castelo Branco,
(01384567) Mário Fonseca Brito, (01558067) Alberto Cardoso,
(03797967) Alexandre A. M. Pereira Cardoso, (07887167) José
Mana Borda Cardoso, (11042867) Joaquim Manuel Soares Carvaiho, (02965667) Alvaro Botelho Barros Castro, (07422767)
António Mesquita Spranger Castro, (72067367) Manuel Fernando
Ribeiro Castro, (05154767) Adelino Alves Cavadas, (03261067)
Jaime Henrique Freitas Correia, (09885667) Aurélio Joaquim
Costa, (03806667) José Leopoldo Dinis Coutinho, (03689767)
Fernando Moreira Azevedo Cruz, (03217967) António Augusto
Silva Cunha, (00413067) Hernâni Gonçalves Cunha, (03035667)
Edgar Frites Vieira Dolgner, (05430067) Armando Oliveira
Diogo, (01307167) Fernando Alberto Soares Azevedo Dias,
(60336667) João Moreira Faria, (02892667) Manuel Carlos Garcia Fernnndes, (07515 167) António José Pinho Figueiredo,
(07681667) José Maria Aguiar Fonseca, (03885567) Adelino
José Nogueira Fraga, (04967967)Alberto Oliveira Borges Freitas,
(00759367) António Secundino Araújo Freitas, (02835867) Jorge
Manuel Carmo Gonçalves, (08497667) José Alberto Lopes Correia Guedes, (05427067) Jorge Manuel Sousa Peixoto Guimarães, (72071667) Manuel António Ribeiro Laia, (00091067)
Zeferino Queiroz Sousa Laya, (05825167) João Rodrigues Lazera, (07420167) Miguel Ângelo Guimarães Leal, (10681767)
Miguel António Pinto Leitão, (07518367) Apolo Carvalho Correia Leite, (03499767) José Rui Silveira Fernandes Lima,
(11065767) Carlos Fernando Victorino Lopes, (10767167) Daniel Pereira Lopes, (04230467) José Joaquim Martins Peres
Machado, (09873767) António José Pereira Machado, (10121367)
Normando Valongueiro Machado, (05467867) João Teotónio
Nova Magalhães, (05383167) José Santos Araújo Magalhães,
(06966467) Carlos Alberto Ferreira Casimíro Marques,
(09336467) Victor Manuel Lage Rodrigues Matos, (00456067)
Fernando Marques Sequeira Matos e (02712367) António Carneiro Meireles.
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Tenentes milicianos de infantaria (06249667) Serafim António Lima
Melo, (03297867) Narciso Oliveira Mendes, (05765267) Mário
António Oliveira Mesquita, (04674367) Francisco José Couto
Rodrigues Miguel, (05229867) Alfredo Aranda Monteiro,
(00583567) João Luís Moreira Sá Monteiro, (00370167) Pedro
Conceição Monteiro, (10213567) Manuel Adelino Costa Moreira,
(10039567) Lino José Cruz Moreira, (10656467) Manuel Silva
Moreira, (05341167) Vítor Manuel Neves Silva Moreira,
(10902767) António Luís Cruz Cerqueira Mota, (73019367) José
Fernando Freire Rocha Oliveira, (03873167) José Vaz Ferreira
Oliveira, (00737467) António Fernando Cunha Pereira,
(03782367) Elísio Leal Silva Pereira, (09759067) Mtírio José
Oliveira Silva Petiz, (09483967) Joaquim Alves Pinho,
(08486967) Joaquim Francisco Pinho Correia Pinto, (04083967)
Manuel Luís Silva Pinto, (05346967) José Gaspar Pombo,
(09470267) Jorge Manuel Albuquerque Oliveira Quinta,
(03400167) Jorge Manuel Coutinho Franco Quinta, (05438067)
Anííal Ferreira Ramos, (01834067) Aifredo Aguiar Corte Real,
(08759067) Manuel Marques Valente Resende, (03280167) Virgínio Augusto Alves Resende, (06330567) Nerlânder Leite Mesquita Ribeiro, (1 1928567) Joaquim Miranda Ribeiro, (08792367)
Jorge Manuel Aguiar Ribeiro, (10818267) Luciano Pedro Magaihães Ribeiro, (04572867) Manuel Pinto Ribeiro, (10551167)
José Vitorino Pereira Rio, (06802167) Carlos Alberto Martins
Rocha, (04728867) José Moreira Sousa Rocha, (1 1661467) José
António Sá Sampaio, (00768567) Diviacante Cantilal Giuane
Samegy, (07639667) Eduardo Montinho Ferreira Santos,
(03056667) Reinaldo Boaventura Moreira Santos, (10919567)
Diamantino Azevedo Silva, (10447967) António Pais Silva,
(03049567) José Luís Lima Silva, (06747367) Jorge Silva Barros
Sousa, (10085867) Fernando Tomás Nunes Sousa, (05373567)
Mtírio Moutinho Silva Soares, (08859667) Fernando José Rios
Moreira Soares, (03587267) Manuel Vieira Silva, (06191567)
Manuel Armando Teixeira Domingues Silva, (09237467) José
Raimundo Pereira, (02908067) António Marques Teixeira,
(72022367) Joaquim Moreira Vieira, (06588167) António Pereira Tristão e (04602867) Viriato António Almeida Teixeira.
Alferes milicianos de infantaria (02669367) Luis Filipe Madeira
Adler, (01067667) António Loureiro Alburquerque, (05761167)
António Barra1 Almeida, (00105267) Francisco Lima Miranda
Andrade, (07836367)Manuel Silva Azevedo, (05690167) Orlando
Oscar Rocha Azevedo, (07939967) Rogério Barros Baldaia,
(04424467) Fernando Fernandes Barbosa, (05371167) Augusto
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Nélson Leite Pinto Batista, (07178167) Jorge Manuel Esteves
Beira, (03583367) Norberto A. M. Fortunato Cabral, (03828167)
Amândio Lourenço Caldeira, (06658767) Joaquim Santos Carneiro, (04424267) José Manuel Silva Carneiro, (00082067) Jorge
Leite Faria Costa, (06458267) Miguel Ferreira Costa, (06152267)
Luís Augusto Salvador Coutinho, (01623267) José Manuel Romeira Pinto Cruz, (08904067) Manuel Silva Ferreira Cruz,
(05838967) Jaime Dias Rodrigues Cunha, (08966567) Armando
António Carvalho Sá Dantas, (09109567) David Oliveira Castro
Dias, (04081267) Fernando Moura Castro Felga, (09587167)
Manuel António Silva Ferreira, (05863267) Daniel Monteiro Sá
Figueiredo, (08732767) Luís Freitas Filgueiras, (04954967) Car10s Sousa Ferreira Gomes, (11028467) José Luís Pais Cunha
Leão, (02040767) Vítor Manuel Santos Garcia Loma, (06098667)
Almiro Fernando Ferreira Lopes, (61205367) Fausto Fonseca
Lourenço (04175067) Abílio Fernandes Machado, (03001067)
António Aníbal Bravo Coelho Madureira, (09466567) Jorge
Augusto Guerra Magalhães, (1189867) Óscar Barros Malheiro,
(08149867) António de Almeida Pinto Marques, (1 1172067)
Manuel Maia Marques, (11629867) Ricardo Resende Oliveira
Marques, (01649167) Luis Manuel Cunha Martinho, (10730467)
David Almeida Martins, (02025367) António Ribeiro Matilde,
(02848867) Carlos Alberto Gomes Melo, (71084367) João Car10s Cruz Mendes, (1 1357667) Vicente Santos Mota, (11172067)
José Afonso Silva Moura, (01283767) José Manuel Nogueira
Neves, (06021167) Vítor Manuel Ventura Nunes, (08478267)
Carlos Miguel Me10 Oliveira, (01584367) João Abel Carracena
Carvalho Oliveira, (09702367) Rui António Lobão Peixoto,
(06468267) Artur António Pereira, (02115567) Manuel José
Mota Pereira, (05040967) Artur Manuel Ferreira Pinheiro,
(05174767) Vítor Manuel Cunha Pinto, (03241367) Carlindo
Ferreira Sá Ribeiro, (11909767) Joaquim Mendes Teixeira Ribeiro, (10816467) João Silva Rocha, (10855167) Cândido Fernando Vila Rodrigues, (00778567) Fernando Silva Joaquim
Rodrigues, (05509267) Joaquim Eduardo Sá Rosas, (00896067)
Manuel Silva Santos, (03880267) Manuel Silva, (05853767)
Serafim Silva Santos, (08030567) Antero Magalhães Pacheco
Silva e (06734167) Filomeno Pereira Silva.
Alferes milicianos de infantaria (01927567) José Luís Pacheco Sousa,
(03487967) António Carlos Almeida Teixeira, (00495867) José
Delmar Magalhães Mendes Teixeira, (07379267) Manuel Fernando Oliveira Teixeira e (02935367) Guilherme Augusto Costa
Vilaça.
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria (09452467) Eduardo Soares Almeida e (00344467) José Alberto Silva Magalhães.
Capitão miliciano de artilharia (06097263) Juvenal Jorge Silva Baeta
Sousa.
Tenentes milicianos de artilharia (10107367) António França
Duarte Ferreira, (06485567) José Raul Soares Santos Costa,
(00925467) Manuel Maria Andrade Coelho Gonçalves,
(04338467) Joaquim Augusto Almeida Azevedo, (06217267)
Eduardo Manuel Carvalho Araújo e (02545267) Avelino Ferreira Loureiro Zenha.
Alferes milicianos de artilharia (03213767) Manuel Gomes Baltazar
Cardoso, (00150967) Felisberto Neves Silva Cardoso, (06733367)
João Almeida Lopes, (10444767) Domingos José Soares Viíela,
(03629967) Alfredo Maria Lassen Cunha, (08661267) António
Joaquim Freixo Guedes Moura, (02830567) José António Tavares Silva Lopes, (09137567) Rui Manuel Fernandes Malheirc
Magalhães, (06927067) Guilherme António Leal Silva, (06693467)
António Santos Ferreira, (11989367) José Guilherme Pacheco
Carneiro Leal, (09771267) Joaquim Carneiro Barros Domingues,
(08892667) Boaventura Ferreira, (01430467) António Augusto
Alves Ferraz Liz, (10420667) Fausto Jorge Ferreira Guimarães,
(09924867) António José Bárbara Branco, (06377167) Vítor
Manuel Silva Borges, (11968567) António Martins Costa,
(03298767) Jorge Adelino Babo Castro, (04974267) Fernando
Manuel Reis Canedo Ribeiro, (06003367) Jorge Fernandes Silva
Remelhe, (04376167) Manuel Pires Ramos, (03205367) Delfim
Matos Oliveira, (05920267) Fernando Jorge Silva Oliveira,
(04289367) Liberto Reis Pinto, (01677567) Joaquim José Campilho Carvalho Marques, (01233167) Eduardo José Gonçalves Silva Torres, (00788967) José Arnaldo Falcão Ferreira Santos,
(01457667) António Neves Costa, (05293767) Mário Daniel
Pina Cabral Silva, (60487967) Manuel Domingos Moreira Silva,
(06384867) José David Gonçalves Rocha, (06510467) Manuel
Lima Me10 Silva, (04274367) Mário Paulo Pereira Gomes Faustino, (06270667) Angelo Alberto Teixeira, (09952367) José Barros Rocha e (107176667) António Joaquim Lopes Seixas.
Capitães milicianos de cavalaria (00604264) Luís Iiídio Braga Oliveira Alves, (09414664) José Alberto Espírito Santo Martins,
(08056164) Luís Manuel Monteiro Santos Guerra e (02596664)
João Figueiredo Carmo Reis.
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Tenentes milicianos de cavalaria (10835067) António Fernando Pinho Santos Silva, (10874667) Francisco Xavier Coelho Lopes,
(09073367) António Dias Pacheco, (00776267) José Manuel
Moreira Sousa, (11339167) Rui Vaientim Lima Campos,
(06787767) Eduardo António Monterroso Soares, (07933967)
Orindo Santos Costa, (05327867) António Santos Quaresma,
(08112867) Luís Filipe Jerónimo Ferreira, (11539767) Alberto
Vaidemar Martins de 'Azevedo, (06865267) António Moreira
Campos, (06755767) Henrique Manuel Teles Cardoso Vieira,
(06245167) José Pina Marques Santos, (01631867) Francisco
Manuel Grade Bastardinho, (05066267) António José Nova Almeida Correia, (09389267) João Fernando Neves Taborda,
(11012767) Rui Manuel Aguiar Peixoto Coentro, (03181 167)
Jose Guilherme Monteiro Barbosa, (06789767) Manuel Joaquim
Moreira Sousa Neves, (11557667) Carlos Vasconcelos Porto
Fernandes, (11810267) João Fernando Martins Ferreira Moura,
(02377367) Luís Fernando Tojal Meneses, (03273567) Alberto
Mhrio Correia Almeida, (03305167) Manuel Licínio Martins
Fonseca e (60386567) Guilherme Nunes Beirão Taveira.
Alferes milicianos de cavalaria (04352067) António José Carteado
Navarro Castro, (06530167) António Carlos de Oliveira Pimenta,
(03345967) José Joaquim Pereira Granja, (61153367) António
Manuel Silva Ferreira, (03467167) Fernando Loureiro Cunha,
(04699367) José Carlos Moreira Lopes, (01266067) António
Augusto Cortez Fragateiro e (00486567) João Francisco Bacelar
Moniz Barreto.
Capitão miliciano de engenharia (00990764) Manuel Inácio Ferraz
Malafaia Batista.
Tenentes milicianos de engenharia (11736867) Albino Jorge Figueiredo Martins, (00789367) António Gabriel Alves Fontoura Fonseca, (00399167) Fernando Jorge Maldonado Batista Silva,
(60558187) Domingos Monteiro Loureiro, (00351767) José Manuel Pinto Oliveira Martins, (06878267) Joaquim Pereira Oliveira, (02393467) Artur Narciso Pereira e (07197467) João Emídio Andrade Fonseca.
Alferes milicianos de engenharia (02573467) Domingos Albino Lopes
Ferreira, (06777067) Manuel Francisco Faria Antunes Guimarães (03128167) Dálio Valente Magro, (06623067) António José
Campos Ferreira Alves Dinis, (06668467) Teodoniro Costa Ferreira, (09383767) António Manuel Paula Rocha, (10894367)
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António Domingos Correia Vaz, (05833067) Manuel Maria Basaio Pinho Miranda, (06328267) Domingos Moreira Polónia,
(02479767) Augusto Alpalhão Matos, (06891467) João Manuel
Ribeiro Sousa Reis, (00939967) António Queiroz Montenegro
Ferrão, (04241167) Manuel Francisco Santos, (06865167) Joaquim Tavares Moreira, (04265867) Joaquim Pereira Lopes,
(09744367) Joaquim Lurdes Gonçalves Guimarães, (1 1658467)
António José Aguiar Rocha Ferreira, (08178467) João Ribeiro
Pereira de Barros, (00357267) Aparício Fernando Santos Farinha, (07145167) Lino Pais Rocha, (06570467) Alvaro Manuel
Sampaio Mendes Martinho, (06692167) Arnaldo Manzi Valente
Brito, (09846667) Fernando Joaquim Afonso Rodrigues,
(01543967) António José Matos Silva Teles, (02125067) Daniel
Alves, (06880567) João Manuel Van Starlen Godinho Almeida,
(09116867) Eduardo Beleza Magalhães Bastos, (03787867) Manuel António Matos Pinho, (07426267) Maxantónio Batista Ferraro Vaz, (03952467) Luciano Augusto Bastos Vilhena Pereira,
(10849067) Arnaldo Lobo Moreira Rego, (03001467) Expedito
Manuel Carvalho Moreira e (07117067) Hernâni Ferreira Santos
Morais.
Capitães rniiicianos do serviço de administração militar (09765567)
Júlio Diniz Freitas Coelho, (01025564) Ramiro Alfredo Freitas
Pereira Sousa e (01133964) Angelo Belisário Sousa.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar (10077467)
Manuel dos Anjos Marques Serra, (03591367) Alvaro Manuel
Cordeiro, (03123467)Francisco Manuel Queirós Neto, (08712567)
Alvaro Fernando de Castro Figueiredo Pinto, (04937367) João
Manuel Gonçalves Leitão Devesas, (02079367) Raul Décio Ferreira Nunes, (01375067) Emanuel Augusto Vida1 Lima,

(06219867) Fernando Manuel dos Santos Gomes, (05592067) José
António Viana Marques Gomes, (04600867) António Alexandre
Pereira Borges, (06454267) Miguel José Teixeira Camelo,
(11056167) Albano Domingos Ferreira Melo, (02997867) José
Maria Ferreira Salgado Cadeco, (07663667) Virgíiio José Mesquita de Sousa, (04510067) José Augusto Salta Moreira e
(02372766) Carlos Manuel Duarte Teixeira.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar (10218367)
António Francisco Almeida Teixeira, (08911267) Rui Manuel
Rodal César Pereira, (01561867) Victor Manuel Conceição P e
reira, (05926167) João Manuel Pereira Taborda, (06597367)
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Jorge Manuel Carneiro Praça, (04911567) Fernando Jorge Carvalho Cardoso Santos, (07952567) Gabriel Carlos Me10 Sobra1
Dias, (01153367) Jorge Borges Campos, (00773067) António
Manuel Silva Carvalho, (00944767) João Manuel Andrade Silva,
(02305267) Amílcar Jorge Almeida Azevedo, (08815767) Mpio Jaime Velhote Maciel, (05087467) José Pedro Sousa Soares
Silva, (00217767)Manuel José Dias Marques Oliveira, (01829266)
Augusto Manuel Silva Bastos, (01466967) João Augusto Silva
Bastos, (71130967) Victor Manuel Simões Diz, (10754867) António Dourado Sousa Ferreira, (10425267) Alfredo Manuel Portela Azevedo, (05769367) Joaquim Augusto InBcio Gonçalves,
(03917867) José Manuel Caldas Pinto Guimarães, (02903167)
Mário Moura Silva Lamares, (06143967) Jorge Silva Duarte
Geada, (03690367) Manuel da Silva Lopes, (08317367) Henrique Manuel Forte Carvalho Silva, (01652667) Joaquim Roosevelt Sousa Coelho, (03983267) Afonso Moreira Correia,
(03208167) José Joaquim Teixeira Oliveira, (08263867) Fernando Martins Correia Pais, (03985967) José Almeida Nunes,
(02144167) António Fernando Barbosa Pinto, (09083267) José
Maria da Silva Amorim Reis e (06442467) José António Moia
Ribera.
Alferes milicianos do serviço de administração militar (08556867)
Constantino José Vasques Nascimento, (08249167) Rui Paulo
Torres Mira Corrêa, (06625767) António Miguel Nabais Costa
Silva, (05302967) Manuel José Boavida Oliveira Barros,
(03579967) Carlos Manuel Balsemão Campos, (08461567)Carlos
Ângelo Duro Esmoriz, (01479167) Manuel Cândido Figueiredo
Miranda, (09964467)Subbschandra Manisshank Bhatt, (60524167)
Manuel Fernando Cardoso Gracez, (09295366) José Manuel
Dias Teixeira, (11892167) António Francisco Barbosa Santos,
(06613267) José Teixeira Martins, (01739267) Manuel Guerra
Silva, (03257367) Luís Bernardo Cabra1 Noronha Menezes,
(08386867) Fernando Jorge Araújo Barros, (01271967) Gabino
José Ferreira Mendes e (01004967) Artur Manuel Machado Tsou.
Alferes milicianos do serviço de administração militar (01245767)
José Maria Sacadura Furtado Mendonça, (01533567) José Magalhães Machado, (08979567) Joaquim Pontes Marques Sá,
(01579167) António José Garcia Andrade Firmo, (06383967)
Orlando João Rocha Martins, (06007067) José Manuel Cadão
Formosinho, (01211267) Alexandrino Abílio Costa Brochado Oliveira, (04695367) Domingos Pedro Cunha Gonçalves S6,
(07560267) José Miguel Costa Santos, (05212767) Jaime Praça
de Almeida e (02627467) Rui Pinheiro Gaio.
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Tenentes milicianos do serviço de saúde (03447167) José Manuel
Teixeira Sapage, (03850567) António Augusto Alves Mota Miranda, (71181367) José Manuel Campos Granja e (04496567)
José Henrique Oliveira Parreira.
Alferes milicianos do serviço de saúde (11060867) Carlos Manuel
Bastos Pacheco Rodrigues, (05332167) Fausto Isaías Dias Abmnhosa, (03927267) Bernardino António Ribeiro Castro, (00809067)
Jorge Manuel Brito Fonseca, (00147767) José Augusto Henriques Fleming Oliveira, (71131867) Guilherme Wilson, (08579067)
Jorge Manuel Sirnões Guerra Paz, (07899867) Duarte Luís Caseiro Aguiar, (10883767) Miírio Abílio Silva Bravo, (02225767)
José Augusto Castro Tavares, (00853287) Rarimo António Horta Resende Martins, (06313267) Guilherme Augusto Silva Pinto
Guimarães, (02718767) José Manuel Ferraz Oliveira, (06415967)
Luís José Resende Horta, (11381087) Pedro Maria Pimentel
Neves Barbosa, (01488167) Abel José Vilas Boas Costa Tavares, (05148067) Armando Augusto Mota Costa Cabral, (05150667)
José Manuel Carvalho Morais, (06646667) Manuel Jorge Guerra Seada, (04456967) José António Oliveira Miranda, (01293867)
António Aurélio Rebelo Figueiredo, (08466987) António Lino
Nazaré Mascarenhas, (09531367) Fernando Aires Miranda,
(60318367) Azy Augusto Ferreira Leite, (06409667) José Alberto
Rocha Mesquita Almeida, (06047067) José Fortunato Almeida
Figueiredo, (02562267) Rui Sérgio Silva Vieira Coelho,
(03819067) Duarte Ferreira Bravo Faria, (00085867) Adelino
Raul Barros Barreira, (60662367) José Manuel Magalhães Oliveira Ferraz, (05693167) Agostinho Anselmo Coelho Monteiro
e (01728467) Rosaldo Manuel Martins Almeida.
Alferes milicianos do serviço de saúde (02060367) Raul Figueiredo
Amara1 Nogueira, (11449467) Carlos Moreira Barros, (00014667)
José Manuel Leite Castro Fraga, (08236267) Francisco José
Ferraz Sepúlveda, (03319267) Danilo Alberto Sousa Alvares
Quintela, (04292267) António Carlos Davim Silva Monteiro,
(61238367) Fernando Gomes Batista, (10535267) Carlos Henrique Calheiros Silva Moreira, (02185867) Jorge Manuel Vasconcelos Tavares Moreira, (06696167) Miguel Augusto Teixeira
Gonçalves Pereira e (02524767) Manuel Alberto Moreira Falcão.
Tenentes milicianos do serviço de pessoal (05838867) Francisco Manuel Rodrigues Leite, (04036567) Alípio Fernando Santos Neves,
(07429567) Silvano Roque Costa, (02012667) Filemon José Simões Gonçalves Moreira, (07006867) Albano Ferreira de Sousa
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L i a , (03231767) Femando Augusto Beça, 07337667) Manuel
Eug6nio Pimentel Cavaleiro Brandão, (08246967) Síivio António Loureiro Correia Matos, (09519567) Alberto Monteiro Pinto
Freixo, (00879667) Artur Cândido Ferreira, (06105967) Manuel
Luis Almeida Martins Mendes, (05561267) Fernando Silva Teixeira, (02113167) Eduardo Rocha Guimarães, (03728967) Armando Silva Paiva, (07383167) Francisco Pedro Hitzemann
Sampaio, (11038967) José Nuno Ataíde Paris de Vasconcelos,
(10907367) José Manuel Dias Rocha Santos, (08613567) José
Manuel Diogo Leite Mota, (08711 167) António Augusto Barbosa Sousa Monteiro, (06537267) António Maria Souto Soares
Vicente, (00381967) Joaquim Pereira Pinto Vieira, (10695867)
Querubim Manuel Pontes Torres Terra, (03474967) Joaquim
Luis Almeida Sousa Pereira, (01448967) Manuel António Vieira
Ventura Sousa, (06397267) Abíiio Augusto Sousa Teixeira,
(07379467) Mário Jorge Amara1 Queiroz, (60111667) Ivo Jose
Costa Brito Santos, (02012067) Augusto Anibal Rodrigues Carvalho, (08370367) João Fernando Barreto Costa, (00678867)
João Batista Ferreira Silva, (11549867) Alberto Moreira Silva
Coelho, (08316667) Carlos Alberto Reis Monteiro Soeiro,
(07636867)António Alvaro Ferreira Correia Marques, (00857267)
José Rogério Queirós Magalhães, (04177067) Rui Mesquita de
Freitas Oliveira, (00934667) Rui Manuel Cabra1 Teixeira Bastos
e (03188067) Jorge Cardoso Abrantes.
Tenentes milicianos do serviço de pessoal (08851067) Carnilo Lelis
Serrano Garcia Araújo, (11077367) Luis Carlos Gomes Me10
Araújo, (09494567) Albino Conceição Macedo Lourenço
(04306867) José João Dias da Costa, (02869667) Abel José
Lima Couto, (01452767) Francisco José Parada Carmo Sousa,
(08481467) António Fernando Peixoto Sousa Pires, (08946767)
José Ribeiro Nunes, (05505367) Carlos Martins Oliveira e
(02101167) António Américo Ferreira Rios.
Alferes milicianos do serviço de pessoal (07903067) Francisco José
Beja Silva Sardo, (06226967) Luis César Marques Pinto Gomes,
(00481167) Vasco Dias, (04540367) Manuel Augusto Carvalhais
Figueiredo, (60317367)E d i o Eduardo Nunes Correia, (02938467)
Armando Machado Azevedo, (05244167) José Gonçalinho Oliveira, (05222367) Alberto José Pinto Nogueira, (00486367) João
Borges Esteves Oliveira, (00177367) João António Pereira Moutinho, (03502467)António Gil Batista Ferreira Soares, (04122267)
Pedro Maria Huet Furtado Mendonça e (09948367) Herberto
Augusto Rafael Martins Leitão.
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Alferes milicianos do serviço de material (09391467) João José Martins Damas, (03069767) Mário Manuel Saraiva Pinto, (05386967)
Abíiio Pereira Silva, (10879467) António Artur Pinto Leitão,
(03790367) José António Figueiroa Gonçalves, (08950067) António Manuel Rocha Carneiro Araújo, (06939567) António Fontes
Neves Lopes, (05679267) Manuel Jesus Gomes Lourenço,
(05655967) Albano Sousa Jorge, (00129667) Henrique Fernandes
Guedes, (03110867) Alvaro Sousa Castro, (01140867) Luís Joaquim Sousa Fernandes, (06597267) Manuel Jorge Ferreira Fonseca Vasconcelos, (03976367) Carlos Augusto Marques Pinto,
(05517467)Fernando Diamautino Figueiredo Almeida, (04230567)
João Jorge Dias Ferreira Silva, (02493167) Alfredo Augusto
Cruz Magalhães, (04767367) Feliciano Fernando Amaro Santos,
(03767267) Manuel Maria Barbosa Pereira, (07787867) Manuel
António Rosado Pinguicha Galego, (07868667) José Reis Silva
Ramos, (01158967) Fernando Manuel Soares Ramos e (03063563)
Alfredo Adelino Silva Arnaral.
Alferes miliciano do serviço postal militar (03278467) Manuel Sousa
Martins.
Alferes milicianos do serviço religioso (01375867) José Domingos
Moreira e (00656967) Manuel Moreira Gaspar.
Tenentes milicianos de transmissões (06662767) José António Araújo
Costa, (01591067) Sérgio Gelehrter Rica Gonçalves, (08237767)
Manuel Joaquim Silva Vieira Mendes e (01655767) António
Vaz Branco.
Alferes milicianos de transmissões (04290667) Alexandre Domingos
Rosa Faria e (02449467) João Manuel Cardoso Machado.
Tenentes milicianos do serviço de transportes (03508267) Américo
Gomes Sousa e (09722367) Alberto Mário Soila Fernandez
Prata.
Alferes milicianos do serviço de transportes (10971267) António
Joaquim Paiva Dias Martins, (00161367) António Dias Rocha
Mesquita e (02139467) Mário Daniel Martins Ferreira Alemão.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e M o b i i ç ã o de Viseu
Alferes rniliciano de infantaria (44099962) António Manuel Figueiredo
Oliveira.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)
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Passagem h situação de disponibilidade
Regimento de Infantaria nP 1
Tenente miliciano de infantaria, contratado, (11137785) José Carlos
Dinis dos Santos, do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 22 de Fevereiro de 1991.)

Tenente miliciano de infantaria, contratado, (07722386) João Manuel
Tomás Ribeiro, do Depósito Geral de Material de Guerra.
(Por portaria de 1 de Março de 1991.)

Tenente miliciano de infantaria, contratado, (10432285) Mário Carlos
Vala Marques Lopes, da Direcção do Serviço de Pessoal.
(Por portaria de 19 de Março de 1991.)

Tenente miliciano de infantaria, contratado, (13109586) Paulo Alexandre Pedreiro Severino, do Estado-Maior do Exercito.
(Por portaria de 31 de Março de 1991.)

Tenente miliciano de infantaria, contratado, (04596086) Albino Alexandre Gomes Rodrigues da Silva, do Batalhão de Informação
e Reconhecimento das Transmissões.
(Por portaria de 4 de Abrii de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (14473487) António Car10s Domingues Castro, do Campo de Tiro de Alcochete.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (06176087) Paulo Jorge
de Oliveira Mestre, do Batalhão do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 24 de Outubro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (05436788) Luís Miguel Cotrirn
Amado, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Alferes rniliciano de infantaria, contratado, (07418190) Rui Manuel
Nascimento Raposo, da Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1990.)
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Alferes miliciano de infantaria, contratado, (11795988) João Paulo
Neto Antunes, do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 2 de Fevereiro de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (01639386) Rui Santos
Almeida Campêlo, da Direcção do Serviço de Informática do
Exército.
(Por portaria de 14 de Fevereiro de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (17959388) António Manuel da Silva Penin, do Serviço Cartográfico do Exército.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (01047986) Júlio César
Ramires Pacheco, do Regimento de Infantaria na0 1.
(Por portaria de 1 de Março de 1991.)

Alferes miiiciano de infantaria, contratado, (11987887) João António
dos Santos Geraldo, da Escola Prática do Serviço de Material.
(Por portaria de 11 de Março de 1991.)

Alferes miiiciano de infantaria, contratado, (07481489) Pedro Manuel Rica Lopes, da Chefia do Serviço de Reconhecimento de
Transmissões.
(Por portaria de 2 de Maio de 1991.)

Alferes milicianos de infantaria (07708287) João Filipe de Almeida
Batalha e (05286986) José Luís Brás Martins Aleixo, do Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo.
(Por p o e ~ r i a de 5

de Junho 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (17645589) Rui Manuel
Alsemo Melro, da Casa de Reclusão da Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (15884286) Vítor Manuel
dos Santos Andrade, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 16 de Março de 1991.)

Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (00857288) João Luís
Cardoso de Sat6rio Pires, (00184985) Rui Américo Rodrigues
Sabino e (01284485) Luís Miguel Martins Soares Raposo Pena,
da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria (03547389) Paulo César
de Aguiar Nunes Romero, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 30 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (19765985) Jorge Manuel
da Conceição Ferreira, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 16 de Maio de 1991.)

Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (06190786) Alberto
Manuel Soares Claro e (09599185) João Miguel da Silva Geraldes, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada.
(Por portaria de 28 de Maio de 1991.)

Tenente miliciano de educação física, contratado, (03169186) Josué
António Salgueiro da Rocha, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1991.)

Alferes milicianos de educação fisica (06453085) José Manuel Loureiro Raposo, (01449984) Fernando Manuel António Tavares e
((14171186) Pedro Manuel Nogueira Lousteau Mateus, do
Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Alferes milíciano de infantaria, contratado, (12894289) Fernando Manuel Guerra Espanhol, do 2 . O Batalhão de Infantaria Motorizado da lia Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria de Abrantes).
(Por portaria de 29 de Maio de 1991.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroismo
Aspirante a oficial miliciano de educação física (08468988) Rui
Duarte Soares Oliveira, do Regimento de Infantaria de Ponta
Delgada.
(Por portaria de 28 de Maio de 1991.)
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Regimento de Infantaria de Chaves
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (19289087) Victor Manuel Dias Miranda, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa.
(Por portaria de 11 de Abril de 1991.)

Tenente miliciano de infantaria, contratado, (03409685) Augusto José
Ramos da Silva, do Regimento de Infantaria de Chaves.
(Por portaria de 4 de Junbo 1991.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (14218888) António Jorge
Martins Dias, do Regimento de Infantaria de Castelo Branco.
(Por portaria de 26 de Fevereiro de 1991.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (01867290) Jorge Manuel Martins Pereira Leite e (10975690) Jorge Miguel Bastos
Soares, do Regimento de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Infantaria do Porto
Tenente miliciano de infantaria, contratado, (042153582) Luís Filipe
Guimarães Pinto, do Colégio Miíitar.
(Por porteria de 28 de Outubro de 1988.)

Alferes milicianos de infantaria (06374086) João Manuel Pinto de
Faria e (12525585) Paulo Monteiro Oliveira Pinto, do Regimento
de Infantaria de Angra do Heroismo.
(Por portaria de 5 de Junho 1991.)

Aspirante a oficial miíiciano de infantaria (02702484) José Manuel
Lopes de Jesus, do Regimento de Infantaria do Porto.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (18294886) Jorge Manuel
de Oliveira Fernandes, do Batalhão do Serviço Geral do Exército.
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Aspirante a oficial miliciano de educação física (00506689) Gonçalo
Luís dos Santos Pereira, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (16405787) José Manuel
Martins Ribeiro, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (10319586) Carlos Manuel Santos Correia Pedrosa, do Regimento de Artilharia da
Serra do Pilar.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (07483988) João Manuel
Oliveira da Silva, do Centro de Instrução de Condução Auto
n.O 1.
(Por portaria de 12 de Abril de 1991.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Aspirante a oficial miliciano de educação física (08468988) Rui
Duarte Soares Oliveira, do Regimento de Infantaria de Ponta
Delgada.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (05906586) Carlos Jorge
Ruivo Tomás, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1990.)

Alferes miliciano capelão (15518779) Luís Filipe da Costa Dias, da
Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (15505490) Paulo Alexandre Alves Lopes Dias, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 13 de Abril de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (06465585) Miguel Stringer de Oliveira Pestana, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 22 de Maio de 1991.)
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Regimento de Infantaria de Viseu
Tenente miiiciano de infantaria, contratado, (02172785) José Manuel Soares da Costa, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (01934887) Rui Joaquim
Magalhães Azevedo, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Alferes miliciano capelão, contratado, (17321480) António José da
Silva Boavida, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1990.)

Alferes rniliciano de infantaria, contratado, (14005687) Manuel Avelino Silva Pereira Nunes, da Escola Prática do Serviço de Material.
(Por portaria de 29 de Abril de 1991.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Alferes miliciano de infantaria (05211387) José Maria de Carvalho
Ferreira, do Regimento de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 13 de Maio de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (12457086) Manuel Alberto Barreira Cavaleiro, do Regimento de Infantaria de Vila
Real.
(Por portaria de 13 de Julho de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (01750187) José Almeida Teixeira, do Regimento de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1990.)

Aspirante a oficial miiiciano de infantaria (12054088) Francisco de
Almeida Taveira Pinto, do Regimento de Infantaria de Vila
Real.
(Por portaria de 10 de Maio de 1991.)
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Batalhão de Infantaria de Aveiro
Tenente miliciano de infantaria, contratado, (13527085) José Carlos
Duarte Amorim, do Centro de Gestão Financeira da Região
Militar do Centro.
(Por portaria de 1

de Junho 1991.)

Alferes miliciano de infantaria (04785185) Paulo Milheiro Leite de
Azevedo, do Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo.
(Por portaria de 5 de Junho 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (05225187) Eurico Correia Neves, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (11664680) Eduardo Ivo
Cruzes Paço Ribeiro Alves, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 16 de Maio de 1991.)

Regimento de M a r i a Antiaérea nP 1
Alferes miliciano de artilharia, contratado, (12490585) José António
Costa Felício, do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea
de Cascais.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Alferes miliciano de artilharia, contratado, (02544789) Américo Carmona Dias, do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea
de Cascais.
(Por portaria de 5 de Maio de 1991.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Aspirantes a oficiais milicianos de artilharia (01780386) António
José dos Santos Cunha, (01365086) Nuno M. Bico Rodrigues
Matos, (07458578) António Maria M. Mexia, (02475987) Jose
A. França Moreira Barra e (03162589) Carlos Alberto Nogueira
Leitão, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)
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Regimento de Artiiharia de Lisboa
Tenente miliciano de artilharia, contratado, (14870184) Luís Manuel Charniço Pires, da Escola PrBtica de Artilharia.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1990.)

Alferes miliciano de artilharia, contratado, (03149587) Paulo Jorge
da Cunha Rainho, do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1991.)

Alferes miliciano de artilharia, contratado, (08100488) Jorge Manuel
Gracioso Correia Colaço, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1991.)

Alferes miliciano de educação física (13762481) José F i p e Navarro
e Rosa Ferreira da Guia, do Centro Militar de Educação Física,
Equitação e Desportos.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (09787286) José Gonçalves
Ferreira de Barahona Núncio, da Escola PrBtica de Artilharia.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de educação física (03304187) Paulo
Jorge Alcobia Simões, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Tenente miliciano de artilharia, contratado, (07525486) Joaquim José
de Sousa Ferraz, da Escola PrBtica do Serviço de Material.
(Por portaria de 9 de Março de 1991.)
Alferes miliciano de artiiharia, contratado, (18466186) Fernando
José Martins Parreira, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar.
(Por portaria de 1 de Dezembm de 1990.)

Alferes miliciano capelão (01853583) Jorge Manuel Madureira Soares, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar.
(Por portaria de 22 de Dezembro de 1990.)
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Aspirante a oficial miliciano de artilharia (01730886) Armando
Rodrigues Mendes Duarte, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (00539286) António José
Carneiro de Freitas, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 8 de Novembro de 1990.)

Grupo de Artilharia de Guarnição na0 1
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (01811780) António Jorge
Fonseca Antunes dos Santos, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 1.
(Por portaria de 1 de Junho 1991.)

Grupo de Artilharia de Guarnição nP 2
Alferes miliciano de artilharia, contratado, (03393488) Norberto
Luís Nunes Fernandes, do Grupo de Artilharia de Guarnição nP 2.
(Por portaria de 20 de Abril de 1990.)

Alferes miliciano de artilharia (03841187) João Pedro Ferreira Vilares, do Grupo de Artilharia de Guarnição nP 2.
(Por portaria de 4 de Janeiro de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (00747487) António Júlio
Caseiro Moreira, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miíiciano de cavalaria (08076187) Parcídio Cabral de Almeida Surnmavielle, do Quartel-General da Região
Militar do Centro.
(Por portaria de 3 de Maio de 1991.)
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Regimento de Cavalaria de Estremoz
Alferes miliciano de cavalaria, contratado, (10718088) Paulo Maria
Godinho de Paiva Ventura Trindade, do Regimento de Cavalaria de Estremoz.
(Por portaria de 7 de Março de 1990.1

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Tenente miliciano de cavalaria, contratado, (01336584) António Eduardo Levy Catalão, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 19913

Tenente miliciano do serviço de educação física (00533083) Nuno
Cortez Góis Figueira, do Centro Militar de Educação Física,
Equitação e Desportos.
(Por portaria de 24 de Novembro de 1990.)

Alferes milicianos de cavalaria, contratados (01588988) Nuno Miguel Faria Bento Duarte e (09146987) Pedro Duarte dos Santos
Pereira Jourdan, da Academia Militar.
(Por portaria de 1 de Abril de 1991.)

Alferes miliciano graduado capelão (10431382) José António Mendes
Rebelo, do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1990.)

Alferes miliciano de cavalaria, contratado, (00851187) Jorge Manuel
Félix Carrilho, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 2 de Maio de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (02333586) Paulo João
Ramalho Arcanjo da Cruz, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 16 de Março de 1991.)

Regimento de Engenharia na0 1
Alferes miliciano de engenharia (07481484) João Luís Cipriano Cabrita, da Escola Militar de Electromecânica.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)
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Aspirante a oficial miliciano de engenharia (01352287) Paulo José
de Oliveira Xavier Candeias, do Destacamento do Forte do
Alto do Duque.
Aspirantes a oficiais milicianos de engenharia (03405887) Bernardo
Maria Pereira Barata Gorjão Henriques e (02767987) Carlos
Miguel Pereira Martinho de Pinto Vidinha, do Quartel-General
da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano graduado de engenharia (03537688)
Luís Miguel da Fonseca Caetano Gonçalves, do Regimento de
Infantaria de Faro (Destacamento de Tavira).
(Por portaria de 28 de Maio de 1991.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Aspirantes a oficiais milicianos de engenharia (09752986) João Pau10
Coret-Real de Sousa Oliveira e (00142985) Paulo Manuel Lopes
de Sá Simões Cortez, do Quartel-General da Região Militar do
Norte.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (09501986) António
Pedro Moutinho Pereira de Almeida, do Quartel-General da
Região Militar do Centro.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (03983780) José Manuel
Martins Ferreira, da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 9 de Fevereiro de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (01046580) João Luís
Mendes Pedroso de Lima, da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 18 de Março de 1991.)

Regimento de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de transmissões (06854485) Sérgio
Eduardo Peixoto de Menezes de Oliveira Ramos, da Escola
Prática de Transmissões.
(Por portaria de 9 de Fevereiro de 1991.)
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Aspirantes a oficiais milicianos de tranrnissões (00291786) João Dias
de Freitas, (02009186) António José Duarte Araújo, (02958287)
Luís Miguel Rosas Desporto Marques e (06035687) Francisco
José Braga Araújo Rodrigues, da Escola Prática de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de transmissões (05146285) Eduardo
Manuel Marques David, da Escola Militar de Electromecânica.
Aspirante a oficial miliciano de transmissões (02953686) Carlos Manuel Pires Moita, do Quartel-General da Zona Militar dos
Açores.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano programador (07136985) Paulo Jorge
Vaz Serra, da Direcção do Serviço de Informática do Exército.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano programador (14807985) César Leonel
Sampaio Machado, da Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 10 de Maio de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de transmissões (08530086)Mário Rui
Ramos Silva Rodrigues de Carvalho, do Instituto Superior Militar.
Aspirantes a oficiais milicianos programadores (10382884) António
Paulo D. Gomes de Abreu, (01951685) José Carlos Sousa Fernandes e (04588084) António José Assis de Silva, da Direcção
do Serviço de Informática do Exército.
Aspirante a oficial miliciano de transmissões (01777487)Marco Paulo
Tavassos de Freitas, do Regimento de Transmissões.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano programador (05520685) Luís Manuel Afonso Figueiredo, da Direcção do Serviço de Informática
do Exército.
(Por portaria de 31 de Março de 1991.)

Aspirantes a oficiais milicianos de transmissões (00326687) Pedro
Manuel Nabais Nobre, (17734284) Fernando da Conceição Gonçalves Martinho e (07049485) António Fernando Figueiredo
Fonseca, do Depósito Geral de Material de Transmissões.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)
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Alferes miliciano de transmissões, contratado, (18422184)Nuno Manuel Cardoso do Espírito Santo, da Escola Prática de Transmissões.
(Por portaria de 1 de Julho de 1990.)

Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões
Aspirantes a oficiais milicianos de transmissões (10657285) João Manuel Ribeiro da Silva Tavares Ferreira e (05152886) António
Leite da Cunha Ferreira Antunes, da Chefia do Serviço de
Reconhecimento de Transmissões.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Alferes miliciano de transmissões, contratado, (18003086) Elisário
Joaquim Beijoca Carrão, do Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões.
(Por portaria de 2 de Junho de 1990.)

Batalhão do Serviço de Saúde
Aspirante a' oficial miliciano do serviço de saúde (16328979) José
Luís Martins Pereira Ferreira Alves, do Campo de Tiro de
Alcochete.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (07146384) Paulo
Alexandre Costa Ferreira Brandão Pereira, da Escola Prática
de Transmissões.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (02966084)Telmo
Manuel Peixoto de Menezes Oliveira Ramos, do Quartel-General
da Região Militar do Sul.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Alferes miliciano do serviço de saúde (11953082) Luís Manuel Carvalho Siopa, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de saúde, contratado, (14905486) Carlos
Fernando Santiago Neto Brandão, do Hospital Militar Principal.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1990.)
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Alferes miliciano do serviço de saúde (07626184) Agostinho Mário
Cunha Teixeira, do Gnipo de Instnição de Operações Especiais.
(Por portaria de 29 de Março de 19913

Batalhão de Administração Militar
Tenente rniliciano do serviço de administração militar, contratado,
(15237282) Amândio Jorge Alves Martins da Costa, do Centro
de Gestão Financeira da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar, contratado,
(03454785) António Manuel Fontelas Nogueira Paraíso Pinto,
do Hospital Militar das Doenças Infecto-Contagiosas.
(Por portaria de 1 de Março de 1991.)

Alferes miliciano do serviço de pessoal, contratado, (04234385) António Manuel Guerra Gonçalves Conde, do Batalhão do Serviço
de Material.
(Por portaria de 20 de Novembro de 1987.)

Alferes miliciano do serviço de pessoal, contratado, (09911287) Paulo
Alexandre da Silva Pereira, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Lisboa.
(Por portaria de 21 de Fevereiro de 1991.)

Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de administração militar
(02173286) Virgílio Manuel Ramos Neto e (01492585) Luís
S e r a f i Ramalho Coelho, do Centro de Gestão Financeira da
Região Militar do Centro.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (10083385)Albino
Manuel Nogueira dos Santos, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 4 de Fevereiro de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (04633286) Carlos
Fernando Dias Fraga, da Escola Prática de Transmissões.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (01368384) António Manuel Me10 Oliveira, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

880

ORDEM DO EXERCITO NP 14

2.' Série

Batalhão do Serviço de Material
Tenente miliciano do serviço de material, contratado, (07589184)
José Carlos Dias Marques Gomes, do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 4 de Março de 1991.)

Alferes miliciano do serviço de material, contratado, (09925885)
Artur Manuel Pimentel da Costa Santos Marques, da Direcção
do Serviço de Informática do Exército.
(Por portaria de 21 de Fevereiro de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (01938984) Paulo
Jorge Pereira Anastácio, da Direcção do Serviço de Material.
(Por portaria de 12 de Outubro de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de material (06215087)
Carlos Tavares Lopes da Silva, (04050786) Vítor Manuel Teixeira Pinto Gonçalves, (06431984) José Manuel Pinho Damásio e (11858484) João Fernando Cardoso Silva Sequeira,
da Direcção do Serviço de Material.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (03790686)
Luís Manuel C. Messias, do Batalhão do Serviço de Material.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de material (05490286)
Jorge Manuel Fernandes da Silva e (06361287) Manuel Alberto
Simões Morão Lourenço, da Escola Militar de Electromecânica.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (04772989) João
Gilberto Gonçalves de Alcântara, da Escola Militar de Electromecânica.
(Por portaria de 2 de Abril de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (12945986) José
Dinis Gonçalves Ferreira, da Escola PrBtica do Serviço de
Material.
(Por portaria de 17 de Maio de 1991.)

Batalhão do Serviço de Transportes
Aspirante a oficial miliciano de transportes (02168086) João José
Lopes Silva, do Regimento de Infantaria de Castelo Branco.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)
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Agrupamento Base de Santa Margarida
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (02457289) Manuel Ferreira Moutinho, da 1." Brigada Mista Independente.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Comandos
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (08293186)Narciso Santos
Castro Júnior, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 1 de Fevereiro de 1991.)

Passagem à situação de licenciado
Oficiais do complemento que se encontram na situação de
disponibilidade
Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Lisboa
Alferes milicianos de engenharia (07872176) João Pedro Faustino
Bandeira Pinto, (02013576) António José Sebastião Prata,
(19722476) Carlos Alberto Rodrigues Queiroz, (16030676) José
Me10 Ribeiro, (18918776) António José Santos Pereira Silva,
(08846976) Fernando Hernâni Silvino Sousa, (01271876) Mário
Alves Veloso, (04901076) António Manuel Lima Dias Antonino,
(13323476) Albertino Lopes Barata, (04720876) João Pires Belo,
(03481176) Vasco Jiilio Eloy Nunes Cardoso, (01530576) Carlos
Manuel Carreira Conceição Coucelo, (02952176) Raul José Duarte Firrnino, (14400876) José Manuel Coelho Cruz Franco,
(14983376) José Sérgio Almeida Jesus, (07705376) João Manuel
Falcão Navarro e (05914976) Pedro Manuel da Mata Prista
Lucas.
Alferes milicianos de infantaria (00056776) José Hipólito P. G. Vnsconcelos, (19103276) Carlos Alberto J. Sousa e (19120477) Mário Rui M. D. Fernandes.
Alferes miliciano de transmissões (11309076) Paulo Cándido Cabrita Silva.
Alferes miliciano do serviço de saúde (11021176) Fernando Américo
Oliveira Ribeiro Couto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)
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Distrito de Recrutamento e Mobiliação de Abrantes
Alferes miliciano de transmissões (16490976) José Manuel Aldeias
Valente.
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Alferes miliciano de engenharia (02719276) Rui Carlos Cruz Neves.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobiliação de Coimbra
Alferes milicianos de artilharia (10677571) Adriano Santos Martins
e (00777371) Carlos Arliido Seabra Duarte, devendo ser considerados nesta situação desde 1 de Janeiro de 1986.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobiiação de Gvora
Alferes miliciano de engenharia (08987276) João José Cordovil Fernandes Cardoso.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Faro
Alferes milicianos de engenharia (01751276) Jaime Martins Belião,
(02474576) Carlos Manuel Ramos Carmo e (11031876) Jorge
Manuel Viegas Rocio.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Lamego
Alferes miliciano do serviço de material (01572766) António Manuel Magalhães Gama Rocha, devendo ser considerado nesta
situação desde 1 de Janeiro de 1981.
(Por portaria de 5 de Março de 1991.)
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Distrito de Recrutamento e Mobiiizaçáo do Porto
Alferes milicianos de engenharia (00973476) António José Mourão
Lacerda e (01572776) Jaime Penha Furtado.
Alferes miliciano de infantaria (03584176)Manuel Feliciano S. Pires.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria (02832474) António Ferreira Apolinário.
Alferes miliciano do serviço de saúde (03268174) Nuno Rodrigues Santiago.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém
Alferes miliciano de infantaria (10668676) Tiago Manuel R. Montez.
Alferes miliciano de engenharia (10590476) Francisco José Lourenço
Grácio.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Setúbal
Alferes miliciano de engenharia (07968476) Francisco Josb Cardoso
Reis.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viia Real
Alferes miliciano de cavalaria (01306276) Alvaro Redondo Moreira
Sousa.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Passagem à situação de reserva territorial
Por terem sido julgados incapazes de todo o serviço militar pela
Junta Hospitalar de Inspecção, aptos para o trabalho e para
angariar meios de subsistência, passam h situação de reserva
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territorial, nos termos do artigo 368." do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n." 34-A/90 de 24 de Janeiro, os oficiais milicianos a seguir mencionados, devendo ser considerados nesta
situação nas datas das portarias que se lhes indicam:

Escola Prstica de Infantaria
Soldado cadete (09887484) Aparício Pedro Araújo Costa Dias.
(Por portaria de 27 de Maio de 1991)

Soldado cadete (17591485) Pedro Miguel Pereira Sousa Corrêa
Mendes.
Soldado cadete (19838486)Sérgio Miguel do Pilar Eira Novo.
(Por portaria de 11 de Junho 1991.)

Soldado cadete (06784488) Rui Jorge Neves Silva.
(Por portaria de 15 de Junho 1991.)

Scldado cadete de infantaria (17139088) Carlcs Mi~uelMoreira dri
Costa Branco Alves.
(Por portaria de 9 de Maio de 1991.)

Soldado cadete de infantaria (17787990) Bruno RafrieI Madail Gil.
(Por portaria de a6 de Abril de 1991.)

Soldado cadete (05960587) Pedro Miguel Conceição Luz Almeida
Partidário.
(Por portaria de 20 de Junho 1991.)

Soldado cadete (13470788) Nuno Miguel Pais Borges Mata e Costa.
(Por portaria de 24 de Junho 1991.)

Regimento de Infentacia 1i.O 1
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (19782585) Jorge Manuel
Fialho Hilário.
(Por portaria de 27 de Maio de 1991.)
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Regimento de Infantaria de Faro
Destacamento de Tavira)
Soldado cadete (03550386) João Luís Pereira Garcia.
(Por portaria de 27 de Maio de 1991.)

Soldado cadete (06039186) João Carlos Dias de Oliveira.
(Por portaria de 20 de Junho 1991.)

Soldado cadete (15926688) Paulo José de Jesus Ramalho Rolim.
Soldado cadete (14120583) Victor José Conceição Teixeira Amorim
Rodrigues.
(Por portaria de 6 de Maio de 1991.)

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (11596087) Guilherme
Silvério Portela Santos.
(Por portaria de 9 de Maio de 1991)

Soldado cadete (07772987) Eduardo Miguel Carvalho Batista.
(Por portaria de 27 de Maio de 1991.)

Regimento de Artilharia de Costa
Soldado cadete (07111486) Carlos Afonso Martins Ribeiro.
(Por portaria de 24 de Junho 1991.)

Soldado cadete (1 1736484) Luís Manuel Sousa Carreira.
(Por portaria de 24 de Junho 1991.)
I

Escola Prática de Cavalaria
Soldado cadete (00085390) Pedro Manuel da Silva Catramelo Mouráo
Andrade.
(Por portaria de 11 de Junho 1991.)

Soldado cadete (07189286) José António Marques Costa.
(Por portaria de 26 de Abril de 1991.)

,
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Escola Prática de Engenharia
Soldado cadete (01260388) M6rio Manuel Colaço da Silva.
(Por portaria de 24 de Junho 1991.)

Escola Prática de Administração Militar
Soldado cadete (13849088) Rui Jorge Vale Monteiro Caldeira Patrão.
(Por portaria de 11 de Junho 1991.)

Escola Prática de Serviços de Transportes
Soldado cadete (14021085) Nuno Maria Antunes Mourão.
(Por portaria de 27 de Maio de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Norte
Por ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar pela Junta
Hospitalar de Inspecção, apto funcionalmente para o trabalho
com desvalorização de 10 % (dez por cento), passa h situação
de reserva territorial, nos termos do artigo 368.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, o
aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (05122484)
Eduardo Manuel Alves da Silva, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 27 de Maio de 1991.)

Escola Prática de Artilharia
Por ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar pela Junta
Hospitalar de Inspecção, apto parcialmente para o trabalho
com uma desvalorização de 5% (cinco por cento), passa h
situação de reserva territorial, nos termos do artigo 368.O, do
EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, o soldado cadete (03416287) Sidónio Santos Sansana,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Junho 1991.)
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Alferes rnilicianos de infantaria Jorge Eduardo Catavira Araújo e
José Pedro Rosa F. E. Abreu, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 2 e 29 de Maio de 1991.
Alferes milicianos de infantaria José Carlos Rodrigues Silva Cardoso,
"
António Simões da Silva, Francisco Guilherme Ferreira e Mário
Nogueira de Alrneida, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 4, 8, 16 e 18 de Junho de 1991.
Tenentes milicianos de artilharia Filipe Costa da Silva, Carlos Sousa
Amaro Martins, José Manuel Soares, Orlando Almeida Vieira,
José Rocha Monteiro Limão e José Carlos Guapo de Almeida,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
1, 3, 5, 13, 15 e 24 de Maio de 1991.
Alferes milicianos de artliharia José Almada Saldanha Ferreira Silva
e Carlos Jorge Costa Banal, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 14 e 28 de Maio de 1991.
hlferes rniliciano de cavalaria Vasco Maria Queiroz A. L. M. Cunha,
devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Maio dr:
1991.
Tenente miliciano de engenharia Henrique Canales Pereira, devendo
ser considerado nesta situação desde 16 de Maio de 1991.
Alferes miliciano do serviço de saúde Sérgio Marques Silva Moreira,
devendo ser considerado nesta situação desde 16 de Maio de
1991.
Tenentes milicianos de artilharia Orlando Jesus Anunciação Moura,
Ant6nio José Rodrigues da Silva. Fernando Rui Martins de
Lemos e Joaquim Pedro Pereira Amado, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 11, 13, 17 e 29
de Junho de 1991.
Alferes rnilicianos de artilharia Amadeu Silva Ferreira, João Francisco
Prista Lucas, Fernando Leonardo Pinto Caetano, António Adelino Mendes Caliito Pires, Manuel Serafim Mascarenhas Caeiro,
João Serra Tavares e José Eleutério Dias Cnuha, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 10, 10, 12,
23, 24, 27 e 28 de Junho de 1991.
Alferes miliciano de cavalaria Júlio Morais Cunha Rodrigues Silva,
:
devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Junho de
1991.
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Alferes milicianos de artilharia António Torres, Fernando da Fonseca e António Fernandes dos Santos, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 15, 20 e 28 de Maio de
1991.
Alferes milicianos do serviço de saúde Manuel Frederico Lonet Delgado Correia e Fernando Alves Conceição, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 4 e 14 de Maio
de 1991.
Alferes milicianos de infantaria Rafael Forjaz Sampaio Guerra Sá
P. A. Mourão, José Aureliano Dias Correia e Armando Pereira
Simões, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 19, 26 e 29 de Junho de 1991.
Alferes miliciano de artilharia Rui Lopes da Silva, devendo ser
considerado nesta situação desde 6 de Junho de 1991.
Alferes miliciano de cavalaria Aníbal Manuel, devendo ser considerado nesta situação desde 21 de Junho de 1991.

Quartel-General da Região Militar do Sul
Alferes miliciano de artilharia João Nuno dos Reis, devendo ser
considerado nesta situação desde 27 de Maio de 1911.
Alferes miliciano do serviço de saúde João Xavier Fialho Bertão,
devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Junho de
1991.
Alferes miliciano de artilharia João Rendas dos Reis Mendes, devendo ser considerado nesta situação desde 22 de Junho de 1991.
Alferes miliciano de cavalaria Victor Luís Santos Tavares, devendo
ser considerado nesta situação desde 8 de Junho de 1991.

Quartel-General da Zona Militar dos Açores
Alferes milicianos de artilharia Aurétónio Campos do Vale e Tomaz
Garcia Duate Júnior, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 3 e 21 de Junho de 1991.
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Regimento de Infantaria de Castelo Branco
'or ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar pela Junta
Hospitalar de Inspecção, apto para o trabalho e para angariar
meios de subsistência, nos termos do artigo 3." do Decreto-Lei n.O 28 404 de 31 de Dezembro de 1937, o aspirante a
oficial miliciano (04818884) Henrique Amorim Faria de Araújo
do serviço de transportes, devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Setembro de 1988.
(Por portaria de 25 de Junho de 1991.)

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, supranumerário, o tenente-coronel (5018 1911)
José Lopes Vicente Beato, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Coronel de infantaria, supranumerário, o tenentecoronel (50182811)
Fernando José Estrela Soares, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (84006367) Manuel António de Me10 e Silva, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (00066066) Henrique Rosário Correia de Lacerda Ramalho, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.

892

ORDEM DO EXERCITO

N.O

14

2:

Série

Tenente-coronel do quadro especial de oficiais, supranurnerário,
o major (00272362) Acílio Martins Oliveira Malta, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões
Major do serviço de material, manutenção, no quadro, o capitão
(50680711) Rogério Duarte Borges, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 17 de Abril de 1991.)

Chefia do Serviço de Assistência Religiosa
Coronel graduado do serviço de assistência religiosa, no quadro, o
tenente-coronel graduado (51538811) António Esteves, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
Coronel graduado do serviço de assistência religiosa, no quadro, o
tenente-coronel graduado (40254352) António Valente de Matos,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel graduado do serviço de assistência religiosa, no
quadro, o major graduado (37816561) Joaquim de Almeida
Pinheiro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Março de 1991.)

Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Tenente-coronel graduado do serviço de assistência religiosa, no
quadro, o major graduado (09738413) Celestino Augusto Manso,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Março de 1991.)
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Quartel-General da Região Militar do Norte
Coronel de infantaria, supranumerário, o tenente-coronel (50172911)
Boaventura José Martins Ferreira, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel do quadro especial de oficiais, no quadro, o major
(02329965) Norberto Daniel Rodrigues, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Tenente-coronel graduado do serviço de assistência religiosa, no
quadro, o major graduado (43342057)António Fernando Vilela,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Março de 1991.)

Quartel-General da Região Miiitar do Centro
Tenente-coronel graduado do serviço de assistência religiosa, no
quadro, o major graduado (40120855) Tomás Marques Afonso.
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Março de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Sul
Tenente-coronel graduado do serviço de assistência religiosa, no
quadro, o major (00140611) João dos Santos Diarnantino,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Março de 1991.)

Quartel-General da Zona Militar dos Açores
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, o major (42170659)
Rui Manuel Tavares Teixeira, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)
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Quartel-General da Zona Militar da Madeira
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (62721965) António José Afonso Lourenço, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Regimento de Infantaria nP 1
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (01091586) Mário João
Vaz Alves Bastos, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde 1 de Setembro
de 1990.
(Por portaria de 7 de Março de 1991.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Tenente-coronel do quadro especiaI de oficiais, no quadro, o major
(00669765) Vanzelino Dias Lopes Correia, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Coronel de infantaria, supranumer8ri0, o tenente-coronel (46380961)
Silvestre António Salgueiro Porto, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Regimento de Infantaria de V i a Real
Coronel de infantaria, supranumerário, o tenentecoronel (50843911)
Amândio Mário Amado Pereira, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)
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Batalhão de Infantaria de A v e h
Coronel de infantaria, supranumerArio, o tenente-coronel (40007361)
Idílio de Oliveira Freire, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Centro de Instrução de Conduçáo Auto nO
. 1
Tenente-coronel do quadro especial de oficiais, no quadro, o major
(02829063) Pedro Teixeira de Barbosa Mendonça, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

1P Brigada Mista Independente

Batalhão de Apoio e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (08181365) Paulo
José Pereira Guerreiro, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

1." Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Coronel de infantaria, supranumerário, o tenente-coronel (44412961)
António Luciano Fontes Ramos, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto.
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)
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Escola de Sargentos do Exército
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário, o major (40102961)
Vítor Manuel Cardoso Caldeira, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Adidos
Forças de Segurança de Macau
Tenente-coronel de infantaria, adido, o major (08285965) Rui da
Trindade Doutel Guerra Ribeiro, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria, adido, o major (07856266) Manuel
José Carvalho, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Polícia de Segurança Pública
Tenente-coronel de infantaria, adido, o major (06401065) José Pina
David Pereira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

-COLOCAÇOES,
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Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Direcção da Arma de Engenharia
Tenente-coronel de engenharia (45510161) Carlos Cardoso Alves,
do Regimento de Engenharia de Espinho.
(Por portaria

de 6

de

Junho 1991.)
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Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Tenente-coronel de artilharia (43257762) José Manuel Soares Barbosa, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Capitão de cavalaria (12837285) José Manuel Saraiva Augusto,
do Esquadrão de Lanceiros da Zona Militar dos Açores.
(Por portnria de 21 de Maio de 1991.)

Esquadrão de Lanceiros da Zona Militar dos Açores
Capitão de cavalaria (17473882) António Maria Vilaça Delgado
dos Anjos Galego, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 20 de Maio de 1991.)

Regimento de Engenharia n." 1
Tenente de engenharia (00215286) Nélson Artur Carmelo Jerónimo,
da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1990.)

1
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Companhia de Engenharia
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente de engenharia (10589981) Rui Alberto Costa Neto, da
Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém
Coronel de cavalaria (50434411) Joaquim Manuel Correia Bernardo,
da Direcção da Arma de Cavalaria.
(Por portaria de 31 de Maio de 1991.)
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Centro de Selecção de Setúbal
Tenente-coronel de artilharia (36989062) Mário Rogério Duarte Ferreira, do Centro de Selecção do Porto.
(Por portaria de 1 de Maio de 1991.)

Oficiais de complemento
Estado-Maior do Exército
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (00079089) Mário Rui
Nunes Mateus, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 1 de Juiho de 1990.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (02086185) João Ricardo
Carmo Boléo Tomé, do Quartel-General da Zona Militar dos
Açores.
(Por portaria de 28 de Dezembro de 1990.)

Direcção do Serviço de Informática do Exército
Aspirante a oficial miliciano de informática (05520685) Luís Manuel
Afonso Figueiredo, da Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 28 de Fevereiro de 1991.)

Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões
Alferes miliciano de cavalaria, contratado, (03366887) José Cândido
Fernandes Minas, do Esquadrão de Lanceiros do Funchal.
(Por portaria de 14 de Janeiro de 1991.)

Chefia do Serviço de Material de Instrução
Alferes miliciano do serviço de administração militar, contratado,
(13285388) Paulo Miguel de Jesus Relógio Guerra Correia, do
Batalhão de Administração Militar.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1990.)
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Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Alferes miliciano do serviço de pessoal, contratado, (05822996) Paulo
Afonso Sá da Costa Marques Bom, do Batalhão do Serviço de
Material.
(Por portaria de 26 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (13410484) Luís
Filipe Esteves Brandão Alves, da Escola Prática de Administração Militar.
(Por portaria de 19 de Fevereiro de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (04934484) Miguel Rocha
Leite Ribeiro Mesquita, do Quartel-General da Região Militar
do Centro.
(Por portaria de 5 de Fevereiro de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de transmissões (03630185) Paulo
Humberto Figueiredo Santos, do Quartel-General da Região
Militar do Sul.
(Por portaria de 12 de Abril de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (09771282) António Jaime Tavares Coutinho Lanhoso, da Escola Prática de
Infantaria.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (15903883) António Manuel Rodrigues Silva, do Regimento de Infantaria de
Viseu.
(Por portaria de 21 de Fevereiro de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (12721183) António Manuel Gonçalves Lima Costa, do Regimento de Infantaria
de Chaves.
(Por portaria de 19 de Fevereiro de 19913

Aspirante a oficial rniliciano do serviço de pessoal (05422786) António Ferreira Rodrigues Assunção, do Quartel-General da Região Militar do Sul.
(Por portaria de 16 de Fevereiro de 1991.)
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Quartel-General da Região Militar do Centro
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (04689187) António Manuel Azevedo Aguiar, do Agrupamento Base de Santa
Margarida.
(Por portaria de 16 de Fevereiro de 1991.)

Quartel-General da 1." Brigada Mista Independente
Alferes miliicano de infantaria, contratado, (1 1611989) Augusto Manuel Silva Braga, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 21 de Março de 1991.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (12894289) Fernando Manuel Guerra Espanhol, do Regimento de Infantaria de Elvas.
(Por portaria de 7 de Janeiro de 1991.)

Alferes
- miliciano de infantaria, contratado, (08890389) Albertino Jorge Luís Sebastião, do Regimento de Infantaria de Abrantes.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (03294088) José António
Almeida e Silva, do Regimento de Infantaria de Chaves.
(Por portaria de 28 de Maio de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (16993084) Carlos
Filipe Pinto Gonçalves Basto, do Batalhão de Administração
Militar.
(Por portaria de 14 de Fevereiro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (05520989) João Luís
Lourenço Nunes, do Regimento de Infantaria de Castelo Branco.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)
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Regimento de Infantaria do Porto
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (16619887) António Augusto Campos Carvalho, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 3 de Abril de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (10024086) João Paulo
Freitas Cabeçadas, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 7 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (04462287) António Augusto Varejão Teixeira Sousa, do Batalhão de Infantaria de
Aveiro.
(Por portaria de 25 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (18318185) Amândio Manuel Jesus Baptista, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 1 de Abrii de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (14875386) José Manuel
Balão Silva, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 3 de Abrii de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, médico, (09938083)
Guido Manuel Duarte, da Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes (03 131787)
Paulo Domingos Paixão, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 22 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miíiciano de educação física (06537486) Rolando
Jorge Costa Freitas, do Regimento de Infantaria de Via Real.
(Por portaria de 21 de Março de 1991.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (13694681) João
Luís Leitão Loureiro Pipa, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1991.)
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Escola Prática de Artilharia
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, contratado, (06104089)
Carlos Manuel Bandeiras Malhado, do Agrupamento Base de
Santa Margarida.
(Por portaria de 17 de Abril de 1991.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (16134889) João P. Santos
Castelão, do Presídio Militar.
(Por portaria de 9 de Abril de 1991.)

Alferes miliciano do serviço de material, contratado, (04294889) João
Manuel dos Santos Correia, da Escola Prática do Serviço de
Material.
(Por portaria de 6 de Fevereiro de 1991.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Aspirante a oficial miliciano de artilharia, contratado, (03602090)
Fernando António de Jesus Moreira, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Alferes miliciano de secretariado, contratado, (10818989) Avelino de
Araújo Martins, da Direcção do Serviço de Informática do
Exército.
(Por portaria de 4 de Abril de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (03521581) Victorino Manuel Silva Garrido, do Agrupamento Base de Santa
Margarida.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, contratado, (16347890)
Pedro Miguel Figueiredo dos Santos Guedes, da Escola Prática
de Cavalaria.
(Por portaria de 26 de Novembro de 1990.)
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Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, contratado, (1006989)
Pedro José Fernandes Seabra da Silva, do Regimento de Cavalaria de Braga.
(Por portaria de 7 de Janeiro de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, contratado, (15240189)
Artur Manuel Marques Franco, do Regimento de Comandos de
Santa Margarida.
(Por portaria de 13 de Dezembro de 1990.)

Esquadrão de Lanceiros da Região Militar do Norte
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (07386085) José Bruno
Guimarães Coelho Cordeiro Silva, do Regimento de Lanceiros
de Lisboa.
(Por portaria de 25 de Março de 1991.)

Esquadrão de Lanceiros da Região Militar do Sul
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria, contratado, (04306689)
Paulo Alexandre Duarte Correia, do Regimento de Cavalaria
de Estremoz.
(Por portaria de 25 de Janeiro de 1991.)

Esquadrão de Lanceiros da Zona Militar da Madeira
Alferes miliciano de cavalaria, contratado, (18988588) Rui Manuel
Tenreiro Ferreira, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 24 de Dezembro de 1990.)

Escola Prática de Engenharia
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (02579589) Antbnio
Paulo Felgueiras da Costa, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1990.)
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Regimento de Engenharia nao 1
Alferes miliciano de administração militar, contratado, (11398387)
Vasco José Canastra Oliveira, do Batalhão de Administração
Militar.
(Por portaria de 10 de Dezembro de 1990.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (07204889) Luís Mateus
Costa Cunha, do Regimento de Engenharia de Espinho.
(Por portaria de 23 de Agosto de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (12743084) Luís Augusto
Cardoso Esteves, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (09181783) João Miguel
Câmara Lourenço, do Regimento de Engenharia n.O 1.
(Por portaria de 11 de Fevereiro de 1991.)

Escola PrBtica de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (10041684) Carlos
Manuel São Marcos Santos, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1991.)

Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (19914490) Paulo José
Rodrigues Duarte, do Regimento de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 24 de Abril de 1991.)

Batalhão de Administração Militar
Alferes miliciano do serviço de administração militar, contratado,
(11983288) Vitor Manuel Moreira da Silva, do Batalhão de
Administração Militar.
(Por portaria de 3 de Abril de 1991.)
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Batalhão do Serviço de Material
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (16196689) Paulo José
Pinheiro Gonçalves, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 18 de Março de 1991.)

Escola Prdtica do Serviço Veterinário Miiítar
Aspirante a oficial rniliciano do serviço de saúde (13721585) Victor
Manuel Picão Gonçalves, do Quartel-General da Zona Militar
da Madeira.
(Por portaria de 12 de Abril de 1991.)

Batalhão do Serviço de Transportes
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, contratado, (06739690)
Rui Jorge Oliveira Pereira, do Regimento de Infantaria de
Abrantes.
(Por portaria de 22 de Abril de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (05318887) Manuel do
Nascimento Esteves, do Regimento de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 7 de Janeiro de 1991.)

Centro de Instrução de Condução Auto n.O 1
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (12653485) António Manuel Malheiro Morais Mota, do Regimento de Infantaria de
Chaves.
(Por portaria de 25 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial rniliciano do serviço de saúde (04885682) Joaquim
Manuel Teixeira Carvalho, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1991.)

Batalhão do Serviço Geral do Exercito
Alferes miliciano do serviço de pessoal (01967885) João Pires Cardoso Alves, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores.
(Por portaria de 20 de Fevereiro de 1991.)
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Batalhão de Infantaria Mecanizada
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (16924189) Hugo Telmo
Rebelo Marques de Faria, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (10569790) Armando Manuel Real Simóes, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
(Por portaria de 7 de Maio de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria, contratado, (04243390)
Joaquim Artur Marques da Costa, do Regimento de Infantaria
de Viseu.
(Por portaria de 6 de Maio de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (18501489) Jorge Hwnberto Ribeiro dos Santos, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 9 de Abril de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (04125238) Paulo Alexandre Marreiros dos Santos Nunes, do Regimento de Infantaria
de Faro.
(Por portaria de 7 de Março de 1991.)

1
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2." Batalhão de Infantaria Motorizada

(Regimento de Infaniaria de Abrantes)
Alferes miliciano, contratado, (13837190) Manuel Humberto Silva
Lima, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
(Por portaria de 6 de Maio de 1991.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (09618489) Jogo Pedro
Feijó Barreira, do Regimento de Infantaria de Abrantes.
(Por portaria de 28 de Janeiro de 1991.)
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria, contratado, (15927590)
Simão Pedro Gil dos Santos, do Agrupamento Base de Santa
Margarida.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Instituto de Altos Estudos Militares
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (14106289) Romualdo
Cristo Lopes Santos, do Regimento de Infantaria 11:) 1.
(Por portaria de 1 1 de Setembro de 1990.)

Academia Militar
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (12771288) João Manuel
Ramalho Firmino Nortadas, do Regimento de Infantaria n.O I.
(Por portaria de 13 de Dezembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (11856984) Manuel
José Ramalho Gonçalves, do Regimento de Comandes.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1991.)

Escola de Sargentos do Exército
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (16185289) Nuno Miguel Silva Matos, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 17 de Janeiro de 1991.)

Instituto Militar dos Pupilos do ExCrcito
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (14349183) Mário
Jorge Mascarenhas Carvalho Borrego, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1991.)

Hospital Militar Regional n.O 1
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (16382983) Joel
Paulo Monteiro, do Hospital Militar Regional na0 2.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (16146284) Joáo
Fernando Cardoso Teixeira, do Grupo de Artilharia de Campanha da l." Brigada Mista Independente.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1991.)

Hospital Militar Regional nP 2
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (09792384) Jorge
Manuel Alexandre Costa Correia, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 15 de Fevereiro de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (11412284) Argemiro Pires Geraldo, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 18 de Fevereiro de 1991.)

Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (05636589) Luís Filipz
Borges Dionísio, do Regimento de Infantaria n." 1.
(Por portaria de 8 de Abril de 1991.)

Centro Financeiro do Exército
Alferes miliciano do serviço dc administração militar, contratado,
(00537889) Nuno Rocha Ermide Correia, da Escola Prática
de Administração Militar.
(Por portaria de 19 de Maio de 1990.)

Centro de Gestão Fianceira/Geral
Alferes miliciano do serviço de administração militar, contratado,
(05111387) Ricardo José Lourenço, do Regimento de Infantaria
de Faro.
(Por portaria de 7 de Janeiro de 1991.)
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Centro de Gestão Financeira da Região Militar do Centro
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (06459988) José Manucl
Gurido dos Santos Araújo, da Escola Prática dc Infantaria.
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (1 1415088) Mário Rui
Ferreira de Alrneida, do Presídio Militar de Santarém.
(Por portaria de 21 de Janeiro de 1991.)

Presídio Militar
Alferes miliciano de infantaria, coiitratado, (16134889) João Paulo
dos Santos Castelão, da Direcção Geral de Material de Guerra.
(Por portaria de 14 de janeiro de 1991.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Alferes miliciano do serviço de material, contratado, (04492087)
Paulo Jorge Vicente Martins Costa, do Batalhão do Serviço
de Saúde.
(Por portaria de 27 de Março de 1991.)

Destacamento do Forte do Alto do Duque
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (07632889) José Tomás
Mota Sousa Domingos, do Regimento de Infantaria de Elvas.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1990.)

Nomeação
Ministério de Saúde
Tenente-coronel do serviço de saúde (08221269) José António Aranda da Silva é nomeado, nos termos dos artigos n.0q3.0e 5 . O
do Decreto-Lei n.O 323189 de 26 de Setembro, para o cargo
de Director-Geral dos Assuntos Farmacêuticos, por despacho
conjunto da Presidência do Conselho de Ministros e do Ministério da Saúde publicado no Diário da República, n.O 216,
I1 Série, de 18 de Setembro de 1990, tendo passagem B situação
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de adido, nos termos do n.O 5 da alínea b ) do artigo 187.O do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Agosto dc 1990.)

Colocações e desempenho de funções
Continuam na efectividade de servico
1) O coronel de infantaria (50876511) Alfredo José Botelho
de Oliveira Moniz continuou a prestar serviço no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em Ponta Delgada, após a sua passagem íi situação de reserva, em 26 de Fevereiro de 1991.
2) O coronel de artilharia (51084311) Victor Manuel de Almeida
A-ntunes continuou a prestar serviço no 1.O Tribunal Militar Territoria1 de Lisboa, após a sua passagem à situaçáo de reserva, em 30 de
Junho de 1991.

Deixam de prestar servigo
3) O general, na situação de reserva, (51050311) Arménio
Nuno Ramires Oliveira deixou de prestar serviço no Grupo de Trabalho para a História do Exército, desde 1 de Tulho de 1991.

4) O brigadeiro, na situação de reserva, (50140011) Rui Lopes
da Trindade Lima deixou de prestar serviço no Estado-Maior do
Exército, desde 1 de Julho de 1991.

Anulação
5) Por despacho de 12 de Julho de 1991, do General Ajudante-General por delegação do General Chefe do Estado-Maior do Exército, fica nula e de nenhum efeito a publicação da situação de desligado do serviço respeitante ao tenente-coronel de engenharia
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(41045060) Carlos Manuel Ribeiro de Magalhães constante na
Ordem do Exército, n.O 9, de 1 de Maio de 1991, página 599.
Rectificação
6) Na Ordem do Exército, 2." Série, n." 9, de 1 de Maio de
1991, página 637, o alferes miliciano de artilharia José Manuel
Pinto de Sequeira Prestes Salgueiro, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa, chama-se João Manuel Pinto de Sequeira Prestes
Salgueiro e não como se encontra publicado.

V -OBITUARIO

Maio, 1 -Capitão reformado (50407911) Manuel Martins de Oliveira, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Maio, 10 -Capitão reformado (50973711) Rogério Salvador Alexandre, do Quartel-General da Regiáo Militar do Centro.
(51430011) Sebastião Gomes de Oliveira, do
Maio, 26-Major
Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Junho, 21 - Coronel reformado (50701711) Jacinto António Frade
Júnior, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
O Chefe do Estado-Maior do Exército

losé Alberto Loureiro dos Santos, general
Está conforme:
O Ajudante-General

Silvino da Cruz Curado, general
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Condecorações
Ministério da Defesa Nacional
Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da alínea a) do
artigo 25P, do nao 1 do artigo 62.O e do n." 3 do artigo 67 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 de artilharia, na situação
de reserva, Henrique Manuel Lages Ribeiro.
14 de Maio de 1991. - O Ministro da Defesa Nacional, Joaquim
Fernando Nogueira.
(Didrio da República, I1 Série, n." 121. de 27 de Maio de 1991.)

Estado-Maior do Exbrcito
Por portaria de 3 de Maio de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do ExBrcito condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.O e 25.O, com referencia ao n.O 3 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de D e
zembro de 1971, o tenente-coronel de infantaria (31630461) Manuel Fernando da Silva Terraquente.
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Por portarias de 11 de Junho de 1991

\\

'iI

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.O e 25.O, com referência ao n.O 3 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, dc
Dezembro de 1971, o brigadeiro (51285611) Antói
[ues
Alexandre.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21P e 25.O, com referência ao na0 3 do
artigo 67P, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de infantaria, na reserva, (51098411 )
Fernando dos Reis Fernandes Caldeira.
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 213 e 25.O, com referência ao n.O 3 do
artigo 67P, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de artilharia, na reserva, (50264611)
Francisco da Cruz de Freitas Teixeira D'Aguiar.
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.O e 25.O, com referência ao nP 1 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de cavalaria, na reserva, (51467311)
António Luís Monteiro da Graça.
Por portarias de 26 de Junho de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.0 e 25.0, com referência ao n.O 1 do
artigo 67P, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o brigadeiro médico (50937611) José Manuel
Carrilho Ribeiro.
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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.O, com referência ao n.O 1 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de infantaria (50991311) José Manuel
Silva Viegas.
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.O, com referência ao n.O 1 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel de infantaria (39521862) Arnérico Alberto Rodrigues de Paula.
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.O, com referência ao n.O 1 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de cavalaria (50434011) Luis Gonzaga
Ribeiro Goulão.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.0 e 25P, com referência ao n." 1 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o major médico (01470671) Carlos Manuel
Armas da Silveira Gonçalves.
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.O e 25.O, com referência ao nP 1 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de D e
zembro de 1971, o capitão do serviço geral do Exército, na reserva, (51442211) Luis da Ascenção Esteves.
Por portaria de 6 de Junho de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do ExBrcito condecorar com a
medalha de mérito militar de l.a classe, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 33.0 e 39P, com referência ao n.O 3 do
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artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro
de 1971, o brigadeiro (52155011) Alvaro Pereira Bonito.
Por portarias de 26 de Junho de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de lea classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33." e 36." do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o brigadeiro
(51393011) Rui Xavier Lobato de Faria Ravara.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1." classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33." e 36." do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel do serviço de saúde/médico, na reserva, (50935911) José Manuel Nobre
Viegas Gonçalves Correia.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1." classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33." e 36." do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel do serviço de saúde/veterinário, na reserva, (50447911) José Jacinto
Salles Madeira.
Por portarias de 26 de Junho de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2." classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33." e 36." do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de artilharia (08323268) Mhrio Augusto Mourato Cabrita.
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.O do Regulamento da

2." Série

ORDEM DO EXERCITO N." 15

917

Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel
de cavalaria, na reserva, (40312352) Luís Fernando Andrade de
Moura.
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.O e 36.O do Reguiamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de engenharia (08189665) Isaías de Figueiredo Ribeiro.
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.O e 36." do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel
de engenharia (45510161) Carlos Cardoso 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.O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major do QPv
da Guarda Fiscal (00573958) Alcino Custódio da Cunha Loureiro.
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.O e 36: do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão de infantaria (18934077) António Manuel Felícia Rebelo Teixeira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3." classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33." e 36P do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do serviço geral do Exército (51038211) João José Caramelo Sernião.
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 3 3 . O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do serviço geral do Exército (52783411) Luis Henriques Correia.
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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 n.O 566/71,de 20 de Dezembro, os seguintes oficiais:
17 de Maio de 1991
Capitão do serviço de material, na reserva, (50004511) António Cigano;
20 de Maio de 1991
Capitão do QPv da Guarda Fiscal (34155660)João Eugénio Machado
Socorro;
24 de Maio de 1991
Tenente-coronel de infantaria (51345611) José Gonçalves Quelhas;
27 de Maio de 1991
Coronel de artilharia (50041011) Joaquim Luís Dias Antunes Ferreira;
Coronel de artilharia (51235911) Miguel António Fradique da Silva;
3 de Junho de 1991

@

Coronel de infantaria (50995111) Américo Simões Gaspar;
Coronel tirocinado de artilharia (50530311) José Fernando Jorge
Duque;
Coronel de artilharia, na reserva, (50567811)Victor Manuel Medeiros
Silva;
Coronel de artilharia (50448411) Fernando Nunes Canha da Silva;
Tenente-coronel de cavalaria (31651860) Luís Manuel da Silva Pereira Coutinho;
Tenente-coronel de artilharia (50041211) Orlando dos Santos Dias;
Capitão do serviço de material (51772611) Celso de Me10 Aparício;
Capitão BFE (51232711) José Custõdio da Silva Gonçalves.
Em 15 de Novembro de 1990, foi registado na Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas o diploma de concessão da Grã-Cruz da Ordem da Phoenix, da Grécia, ao general, na reserva,
(50267711) Luís Fernando Dias Correia da C m .
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Por portaria de 29 de Maio de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques-Patrono
do Exército, de
2." classe, nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei n.O 397185,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.O do mesmo decreto, o coronel de infantaria, na reserva, (50842311) Rodrigo Silva Antunes da Costa.
Por portaria de 7 de Junho de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques -Patrono do Exército, de
2." classe, nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei n.O 397/85,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.O do mesmo decreto, o capitão do serviço geral do
Exército (52689011) António Sequeira da Cruz. : .
JPU.~I~*.*

. I

Por portaria de 11 de Junho de 1991

..

.:

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar rum
medalha D. Afonso Henriques-Patrono
do Exército, de
2P classe, nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei n.O 397185,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.O do mesmo decreto, o coronel de engenharia
(50770711) João Marçal Correia Leite.
Por portarias de 26 de Junho de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
do Exército, de
medalha D. Afonso Henriques-Patrono
2." classe, nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei n.O 397/85,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.O do mesmo decreto, o coronel de infantaria
(50181511) Alvaro Bastos Miranda,
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques-Patrono
do Exército, de
2." classe, nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei n.O 397/85,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.O do mesmo decreto, o tenente-coronel de transmissões
(engenheiro) (39345762) Jorge Óscar Sales Golias.
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Por portaria de 29 de Maio de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques-Patrono
do Exército, de
3." classe, nos termos do artigo 4." do Decreto-Lei n." 397185,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1." do mesmo decreto, o capitão do serviço geral do
Exército (50592411) José Augusto Domingues.
Por portarias de 31 de Maio de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques Patrono do Exército, de
3P classe nos termos do artigo 4." do Decreto-Lei nP 397185,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1." do mesmo decreto, o capitão do serviço geral do
Exército, na reserva, (50991311) José António da Cancela.

-

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques -Patrono do Exército, de
3." classe nos termos do artigo 4." do Decreto-Lei n." 397185,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.O do mesmo decreto, o capitão do serviço geral do
Exército (51699011) Pedro António Jorge Fernandes.
Por portarias de 11 de Junho de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques - Patrono do Exército, de
3." classe nos termos do artigo 4." do Decreto-Lei n." 397185,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1." do mesmo decreto, o major de cavalaria, na reserva,
(51467711) Henrique de Ataíde de Sousa Dias.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques - Patrono do Exército, de
3.n classe nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei n.O 397185,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1." do mesmo decreto, o capitão do serviço geral do
Exército, na reserva, (52061711) António Fernandes da Rocha.
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques-Patrono
do Exército, de
3.8 classe nos termos do artigo 4." do Decreto-Lei n.O 397/85,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.0 do mesmo decreto, o capitão do serviço geral do
Exército (50123311) Armando da Silva Loureiro.
Anulação
Nula e de nenhum efeito a publicação da condecoroção da medalha
de mérito militar de 1." classe do brigadeiro (50419711) Arménio
Gomes dos Santos Silva, constante na Ordem Exército, 2." Série,
n.O 8, de 15 de Abril de 1991, página 535.
Louvores

Ministério da Defesa Nacional
Louvo o brigadeiro d e artilharid, na situação de reserva, (5119721 1)
Henrique Manuel Lages Ribeiro, pela forma extremamente dedicada, esclarecida e competente como, ao longo de cerca de um
ano e meio, desempenhou as funções de subdirector-geral na
Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional (DGPDN), deste
Ministério, confirmando assim as suas elevadas qualidades e virtudes militares, sempre patenteadas no decorrer da sua carreira.
Tendo assumido aquelas funções numa fase particularmente crítica, de lançamento inicial das estruturas da DGPDN, e sendo-lhe
cometida a responsabilidade pela coordenação em áreas importantes e sensíveis como são o estudo e a preparação de medidas
de política de defesa, nomeadamente na vertente interna, a sua
acção pautou-se por um empenhamento activo e por um adequado sentido de objectividade que muito contribuíram para o
desenvolvimento e a afirmação da Direcção-Geral.
Os seus profundos conhecimentos alicerçados numa sólida base
cultural, as suas excelentes qualidades de trabalho sistematizado
e elevada capacidade de análise e de síntese na procura do essencial, aliados a um perfeito relacionamento e qualidades pessoais
que muito contribuíram para congregar e impulsionar os seus
colaboradores, permitiram-lhe desenvolver estudos, informações
e propostas que fundamentaram decisões importantes para a
actuação e orientação dos trabalhos não s6 no âmbito específico
da DGPDN, como no quadro mais alargado do próprio Ministério.
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excelente compreensão do ambiente e dos requisitos operacionais no arquipélago permitiram-lhe também oferecer um contributo valioso para os estudos em curso sobre a reestruturação das
Forças Armadas, através da apreciação clara da situação e da
apresentação de sugestões pertinentes sobre o comando das Forças Armadas no arquipélago, com entrosamento das estruturas
e da accão dos ramos.
Pelo que sucintamente se refere, é de inteira justiça destacar
publicamente o elevado mérito e a relevância dos serviços prestados ao Estado-Maior-General das Forças Armadas e, assim, às
próprias Forças Armadas, pelo general (50432411) Rui Mamede
Monteiro Pereira.

-

6 de Maio de 1991. O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Antóaio Soares Carneiro, general QE.
(Diário da República, I1 Série, n." 118, de 23 de Maio de 1991.)

Louvo o coronel de infantaria tirocinado (50704811) Fernando dos
Santos Rodrigues Trovão pela forma muito eficiente como. durante mais de três anos em que presta serviço neste Estado-Maior-General das Forças Armadas, tem desempenhado as funções de chefe da Repartição de Estudos e Planeamento da Divisão de Relações Públicas, evidenciando elevada competência,
excepcional capacidade de trabalho, dinamismo e notório sentido
das responsabilidades.
Oficial metódico e persistente, dedicou-se com tal empenhamento
às suas funções, onde, utilizando os conhecimentos e experiências
colhidos em anterior comissão de serviço, se distinguiu pela sensatez e equilíbrio com que aborda os assuntos que lhe são cometidos.
Para além da forma notável como desempenha as funções da sua
Repartição, é de salientar a sua actuação como oficial-coordenador
dos três últimos Festivais de Bandas Militares, realizados no Funchal, na Maia e em Setúbal, nos quais, com capacidade organizativa, entusiasmo e superior empenho, planificou, coordenou e desenvolveu as acções inerentes aos respectivos programas, contribuindo para o êxito destes eventos.
Também como membro do conselho de redacção da revista Baluarte se destacam as qualidades de bom senso e objectividade que
caracterizam as suas opiniões, bem como são ainda de realçar o
seu elevado espírito de disciplina, capacidade de cooperaçção e
sã camaradagem que o tornam respeitado e estimado.
Pelas qualidades apontadas e pela forma prestigiante como tem
desempenhado as suas funções, tornando-se um colaborador inesti-
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mável, é de inteira justiça salientar a acção desenvolvida pelo
coronel Rodrigues Trovão, donde resultou prestígio para a instituição militar, h qual prestou serviços de elevado mérito.
18 de Abril de 1991. - 0 Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, António Soares Carneiro, general.
(Diário da República, 11 Série, n." 101, de 3 de Maio de 1991.)

Louvo o capitão de transmissões (04433970) José Carlos Alves Pessoa
pela forma empenhada e eficiente como, ao longo de mais de
cinco anos em que presta serviço na Divisão de Relações Públicas
deste Estado-Maior-General das Forças Armadas, tem chefiado a
Secção de Televisão, demonstrando elevada capacidade técnica,
inexcedível dedicação, assinalável bom senso e extrema lealdade.
Possuidor de grandes conhecimentos técnico-profissionais, aplicou-os de forma notável no campo do áudio e do vídeo, o que
permitiu medidas adequadas e oportunas, não só na resolução de
problemas de ordem técnica com que é confrontado, como também na elaboração de pareceres claros e objectivos visando manter e melhorar a operacionalidade da sua Secção.
Paralelamente, e pela sua sensibilidade de melómano, é de realçar
o empenhamento e destacada colaboração no âmbito da sonoplastia na fase pós-produção de todo o material televisivo produzido
pela Divisão.
Tendo sob as suas ordens pessoal civil e militar dos três ramos
das Forças Armadas, as suas qualidades de chefia, capacidade de
trabalho e sensatez têm contribuído para criar um apreciável espírito de corpo, excelente ambiente de trabalho e de dedicação ao
serviço, o que se repercute na eficiência e na qualidade do trabalho produzido.
Ainda no exercício das suas funções é de salientar a forma notável como representou a Divisão em reuniões e contactos a nível
nacional e OTAN, confirmando o seu alto prestígio profissional
e dignificando o serviço a que pertence.
Assim, pelas qualidades mencionadas e pela acção altamente prestigiante que desenvolveu no âmbito da actividade áudio-visual, 6
o capitão Alves Pessoa digno deste louvor, sendo de elevado mérito os serviços que prestou.
18 de Abril de 1991. - 0 Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, António Soares Carneiro, general.
(Diário da República, I1 Série, n." 101, de 3 de Maio de 1991.)
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Estado-Msaior de Exército
Louvo o brigadeiro médico (50937611) José Manuel Carrilho Ribeiro,
por ao longo dos últimos três anos e meio ter exercido as funções de director do Hospital Militar Principal com invulgar sentido de missão, excepcional competência e excelente capacidade
de gestão, conseguindo manter e, nalguns aspectos, até melhorar
o elevado nível técnico e assistencial daquele Hospital, não obstante a escassez de meios humanos e financeiros disponíveis.
Merece destaque, a este respeito, a forma criteriosa como enfrentou as dificuldades surgidas com as gravosas restrições orçamentais ocorridas sobretudo em 1989, revelando alto sentido do dever
para com os pacientes daquele estabelecimento hospitalar, aos
quais, apesar de tais dificuldades, conseguiu garantir uma assistência eficaz.
Oficial dotado de assinalável qualidades de chefia, dinamismo,
espírito de iniciativa e determinação, deixou assinalada a sua
acção directiva com realizações importantes quer no âmbito da
melhoria e reconversão de instalações para aumento da funcionalidade de vários serviços, quer no apetrechamento com modernos equipamentos, permitindo o aumento da qualidade dos cuidados médicos prestados, quer ainda no aperfeiçoamento do
atendimento, nomeadamente no Serviço de Urgência.
Pela elevada craveira dos seus conhecimentos técnicos, o brigadeiro médico Carrilho Ribeiro mantém, para além disso, actividade de relevo no meio universitário e na satisfação de múltiplas
solicitações, tanto a nível nacional como internacional, onde tem
representado a medicina portuguesa num sector tão importante
como é o da Gastroenterologia.
Possuidor dum contacto pessoal excelente, consegue com naturalidade potenciar a motivaçção da generalidade dos técnicos e
restantes servidores do HMP para o exercício empenhado das
respectivas tarefas.
Pelo conjunto das qualidades expostas, pela acção desenvolvida
e pelo elevado conceito que granjeou não s6 no meio militar
como no meio universitário e mesmo no estrangeiro, merece o
brigadeiro médico Carrilho Ribeiro que os serviços por si prestados na Direcção do HMP, dos quais resultou honra e lustre
para a Instituição Militar, sejam considerados extraordinários,
relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 17 de Abril de 1991.- O Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos,
general.
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Louvo O brigadeiro (5128561 1) António Marques Alexandre, pela forma muitíssimo digna e distinta como, desde há mais de cinco
anos, tem vindo a desempenhar o cargo de 2.O comandante da
Região Militar do Norte.
Oficial general profundamente compenetrado dos seus deveres de
cidadão e de militar, competente, devotado e inteiramente disponível, tem desenvolvido, na sua Região Militar, uma acção que
merece o maior destaque e que em muito tem contribuído para
que o cumprimento da missão daquele comando territorial se
venha concretizando com flagrante regularidade e, principalmente,
com base num crescente conhecimento do meio militar próprio
e do meio social envolvente. Nessa acção, exercida, quer no uso
de competência em si delegada, quer sempre que teve que assumir a titularidade da Região, em regime de interinidade, quer
ainda nos frequentes contactos que tem mantido, no quotidiano,
com o seu comandante, sempre tem pautado a sua conduta por
padrões inequívocos de grande lealdade, estrito cumprimento da
legislação em vigor e das directivas recebidas, profundo culto
dos valores castrenses e elevado sentido de humanidade, No primeiro caso, em que tem impulsionado, muito bem, assuntos de
diversas áreas, de entre as quais se destacam as da logística e
da instrução, vem confirmando possuir grande capacidade de
decisão, o maior senso, um grande sentido das realidades da
vida militar prática, forte espírito militar e sólidos conhecimentos;
no segundo, foram sempre especialmente evidentes a sua larga
experiência de comando de tropas, o seu exemplo, a sua percepção completa e exacta das situações e a mais escrupulosa observância das linhas gerais de acção do seu comandante; no terceiro,
pôde principalmente exibir magníficas qualidades de camaradagem, compreensão, frontalidade, disciplina e espírito de cooperação.
Em termos globais, deve afirmar-se que vem sendo um óptimo
2." comandante da Região Militar do Norte, cargo em que tem
aliado, às suas qualidades morais e militares, uma vasta experiência profissional e um conhecimento profundo do quadro geográfico e social em que aquela se insere, daqui resultando recomendações e propostas acertadas e judiciosas, bem como decisões justas e ponderadas.
Excelentemente estruturado do ponto de vista moral, de tratamento muito correcto e franco, sempre preocupado com os problemas dos seus subordinados, evidenciando grande simplicidade
e sentido de justiça, óptimo colaborador e possuidor de elevada
cultura geral militar, tem criado e mantido, em seu redor, o mais
saudável clima de trabalho e de convivência e é, sem dúvida,
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figura muito prestigiada, não só entre os seus camaradas de
armas, como também entre as autoridades civis e no seio da
população, em geral.
Quando se pressente não estar longínqua a ocasião em que o
brigadeiro Marques Alexandre cessará o exercício das suas actuais
funções, é inteiramente justo que desta forma lhe seja publicamente testemunhado o apreço em que a sua muito importante
acção é tida aliás em reiteração e reforço de acto semelhante
por m6rito adquirido em anterior oportunidade -da qual tem
resultado honra e lustre para o Exército e que corresponde a
serviços que classifico de extraordinários, relevantes e distintos.

-

Ministério da Defesa Nacional, 31 de Maio de 1991. - 0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos
general.
Louvo o brigadeiro Alvaro Pereira Bonito, porque no desempenho
do comando da Brigada de Forças Especiais (BFE), de 28 de Setembro de 1989 a 27 de Maio de 1991, manifestou elevadas
qualidades de competência, eficiência e dinamismo.
No planeamento e execução dos exercícios nacionais anualmente
programados, das séries «FIR» e NORIOND,e também nos exercícios combinados da série «COMANGOE» revelou, em permanência, uma excepcional capacidade de comando, solidamente
alicerçada num meticuloso e cuidado trabalho de preparação de
estado-maior e numa acção persistente e entusiástica junto dos
seus comandantes subordinados e das tropas, do que resultou
elevado prestígio para a Brigada e para o Exército Português,
amplamente reconhecido pelos seus comandantes superiores e
autoridades militares de Espanha.
Da sua acção destaca-se ainda a preocupação e interesse na
preparação da BFE nos aspectos de instrução, de manutenção do
seu equipamento, do completarnento das suas unidades de apoio
de combate e de serviços, o que se repercutiu de forma muito
positiva na operacionalidade desta grande unidade.
Oficial que ao longo da sua carreira viu sempre reconhecidas e
apontadas em público louvor as suas excepcionais qualidades e
virtudes militares, manifestou no serviço e em todos os actos
da sua vida os seus dotes de carácter, as virtudes da lealdade e
da camaradagem, exemplares qualidades de abnegação e de sacrifício, hs quais se aliam uma vasta cultura geral e sólida formação militar, um profundo sentido do humano e notória capacidade de relacionamento.
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O brigadeiro Bonito, chamado de urgência ao desempenho de
uma importante, delicada e prestigiante missão, mais uma vez
manifestou a sua pronta disponibilidade e perfeita noção do
dever a cumprir, perfilando-se como distinto oficial, digno de
ocupar postos de maior risco pela afirmação constante de grande
coragem moral, e de ver classificados os serviços por si prestados
no comando da Brigada de Forças Especiais, e dos quais resultou
honra e lustre para o Exército, de relevantes e de muito elevado
mérito.
Ministério da Defesa Nacional, 6 de Junho de 1991. - 0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos
general.
Louvo o coronel de infantaria (50991311) José Manuel da Silva Viegas, pela forma distinta como durante dois anos comandou o
Regimento de Infantaria de Beja, demonstrando possuir excelentes qualidades militares.
Oficial inteligente e de elevada craveira técnica, com grande
capacidade de organização, muito metódico e dinâmico, soube
harmonizar as multifacetadas tarefas decorrentes da missão do
Regimento, dedicando especiai empenho e particular atenção à
informatização dos serviços de pessoal e administrativos, que,
mercê da nova tecnologia introduzida, sofreu um impulso com
nítida melhoria na sistematização e rendimento destas áreas, por
aproveitamento racional e integral de todos os meios. Pugnando
pela melhoria das condições de vida do pessoal, beneficiando as
infra-estruturas de apoio e dotando a Unidade com meios para
ocupação dos tempos livres, muito exigente no cuprimento das
directivas referentes à instrução dos quadros e tropas, conseguiu
tornar a sua Unidade muito coesa e disciplinada, factos bem
evidentes durante a execução dos exercícios regionais, em que
o Batalhão Operacional tem tido um comportamento muito positivo, reflexo de um elevado espírito de missão.
Chamado a desempenhar as funções de 2." comandante da Brigada DTSUL revelou excelente preparação e conhecimentos técnicos demonstrados no planeamento cuidado dos exercícios e na
conduta, contribuindo significativamente para o êxito alcançado
pela Região Militar.
Com grande firmeza de carácter e lealdade soube o coronel Silva
Viegas desempenhar as suas funfles de uma maneira muito
digna, denotando grande capacidade de decisão na estruturação
dos serviços e na gestão dos recursos humanos, materiais e finan-
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ceiros, pelo que considero os serviços por si prestados, que
trouxeram prestígio, honra e lustre ao Exército e à Região Militar do Sul, como extraordinários, relevantes e distintos.

-

Ministério da Defesa Nacional, 17 de Abril de 1991.
O Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos
general.
Louvo o coronel de cavalaria (50434011) Luís Gonzaga Ribeiro GouIão, pela forma extraordinariamente dedicada, esclarecida, eficiente e sensata como vem comandando, desde há quase seis anos,
o Presídio Militar, em Santarém.
Para o cabal desempenho de tão complexas quanto delicadas
funções tem, efectivamente, este oficial demonstrado invulgar
aptidão, por reunir um conjunto de importantes requisitos de
que se destacam uma grande capacidade de diálogo com os reclusos e permanente preocupação pelos seus problemas pessoais sem
descurar a manutenção de firme disciplina, notável sentido de
equilíbrio no cumprimento das normas referentes ao regime prisional sem pôr em causa a segurança, além de apreciável desembaraço e espírito de iniciativa. Confrontado em Setembro de
1987 com uma insubordinação colectiva de reclusos que, pelas
atitudes por eles tomadas, conheceu repercusão pública através
dos meios de comunicação social, pautou a sua intervenção por
uma grande serenidade, clarividência e ponderação, sem abdicar
um só momento dos princípios e valores que enformam a disciplina militar, com o que contribuiu de forma marcante para a
resolução do problema sem recurso a meios de coacção violenta
que, embora legítimos, seriam a todos os títulos indesejáveis.
A justeza do seu comportamento em relação aos reclusos ficou,
aliás, expressa no acórdão da sentença proferida pelo 1.O Tribunal
Militar Territorial de Lisboa que julgou e condenou os implicados naquela insubordinação.
Por sua iniciativa foram ainda organizados em proveito dos
reclusso cursos de ciclo preparatório e de formação profissional,
o que demonstra a sua permanente preocupação pela reinserção
social destes militares.
Pelas excepcionais qualidades humanas e espírito militar do coronel Ribeiro Goulão, responsáveis pela dignidade e eficiência com
que tem exercido o comando do Presídio Militar, merece este
oficial que os serviços por ele prestados no cumprimento desta
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difícil missão, de que tem resultado inegável honra e lustre para
a Instituição Militar, sejam considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 26 de Abril de 1991. - 0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos
general.
Louvo o coronel de cavalaria, na reserva, (5146731I) António Luís
Monteiro da Graça pela forma altamente competente e distinta
como ao longo de 47 anos de serviço efectivo, que agora deixa
por imperativos legais, serviu nas mais diversas situações tanto
em tempo de paz como em campanha.
Desde cedo se evidenciaram as suas qualidades militares quer no
Corpo de Tropas da GNR, cujos serviços foram publicamente
reconhecidos, quer em unidades da Arma onde executou tarefas
de apreciável nível e, ainda, como praticante activo do desporto
equestre com assinaláveis êxitos nacionais.
Durante a guerra do ultramar 61-74 contribuiu com o seu esforço
com o seu esforço efectuando 4 comissões, no TO da Guiné
como comandante duma companhia de cavalaria em situações
deveras inóspitas e exigentes, no TO de Angola como 2 . O comandante de batalhão e no TO de Moçambique como oficial de
estado-maior dum sector, tendo em ambos evidenciado excelentes qualidades profisionais e humanas, no apoio às NT e na
promoção social das populações.
Findo a guerra, e já na metrópole, desempenhou funções no
Estado-Maior do Exército tendo os seus méritos sido elogiados e,
ainda, no Comando Militar de Elvas e no Tribunal Militar Territorial de Elvas no qual procedeu ao seu arranque e funcionamento, órgão que muito veio a beneficiar com o seu labor e empenhamento total, conforme o atesta significativo louvor.
Nos últimos doze anos exerceu funções no âmbito da Direcção do
Serviço de Justiça e Disciplina, primeiro como adjunto da Repartição de Justiça e Disciplina, e finalmente como oficial instrutor
de processos, demonstrando em qualquer destas tarefas invulgar
delicação, muito senso e total disponibilidade.
Pela descrição de vida militar atr6s apontada considero o coronel Graça credor da estima, respeito e admiração pela sua total
devoção h condição militar, considerando que desempenhou ser-
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viços relevantes e distintos ao Exército, os quais traduzem honra
e lustre para a Nação.
Ministério da Defesa Nacional, 26 de Abril de 1991.- Q Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos
general.
LOUVO
o major médico (01470671) Carlos Manuel Armas da Silveira
Gonçalves, pelas qualidades militares, profissionais e pessoais
demonstradas no desempenho da difícil, melindrosa e exigente
missão de director do Hospital Militar Regional n.O 2 e pelos
relevantes serviços que, no cumprimento desta missão prestou ao
hospital e, num sentido mais abrangente, à Região Militar do
Centro e ao Exército pela incidência altamente positiva na saúde,
bem-estar e operacionalidade dos seus efectivos bem como pela
imagem de competência, eficiência e disciplina transmitida para
o meio civil.
Nomeado, por escolha e tendo em consideração a sua especialidade, para o desempenho de idênticas funções no HMR 4, o
major médico Armas Gonçalves deixa realizada, no Hospital
Militar Regional nP 2, em Coimbra, uma obra, que foi consolidando ao longo do período de sete anos em que exerceu as funções de director interino e de director deste estabelecimento de
saúde militar, da qual ressalta a capacidade de comando e direcção, o espírito de iniciativa, a camaradagem, o sentido do humano, a competência profissional, a conduta disciplinada e disciplinadora, a persistência na acção e as qualidades de trabalho e
cooperação que levam a considerar o major médico Armas Gonçalves como um militar de excelente formação e apto a assumir
as missões de maior responsabilidade e exigência.
Conhecedor profundo das potencialidades e insuficiências do
Hospital Militar Regional n.O 2, foi um óptimo colaborador, através de estudos e propostas, para a definição do Plano Director de
Obras, foi um acompanhante atento e interessado da execução
de tudo quanto se fez na área das infra-estruturas, analisou e
equacionou com rigor as necessidades em equipamento, diligenciando, com determinação, o seu fornecimento, cuidou com especial atenção os problemas graves de falta de pessoal, em quantidade e em qualidade, conseguindo, por acertadas medidas de
gestão, obter o máximo rendimento nos diversos sectores, desde
o financeiro ao da alimentação da manutenção ou do bem-estar.
Responsável por um corpo médico e de enfermagem em que o
pessoal em regime de contrato é numericamente superior aos
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efectivos do quadro permanente soube usar de persuasão, dos
incentivos e da gestão dos espaços de consulta por forma a obter
resultados e eficiência que merecem reconhecimento e louvor.
Sabendo distinguir o essencial do necessário, pugnando por uma
assistência médica eficiente e humanizada, usando para com os
subordinados de compreensão e respeito, praticando o exemplo
e a lealdade, o major médico Armas Gonçalves, deixou em cada
colaborador um amigo.
Nas relações com a sociedade civil, e particularmente com os
serviços médicos, granjeou a estima e consideração de quantos
tiveram a oportunidade de participar em organizaçõçes patrocinadas pelo Hospital Militar Regional nP 2 e complementarmente para o Exército, pelas qualidades pessoais, profissionais e
militares demonstradas, pela conduta exemplar de lealdade, honestidade, devoção e coragem moral e pela acção de comando
exercida, dos quais resultaram honra e lustre para o Exército,
é o major médico Armas Gonçalves apontado como um oficial
superior de elevado mérito, devendo os serviços por si prestados
como director do HMR 2 ser considerados relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 26 de Abril de 1991. -0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, ]os& Alberto Loureiro dos Santos
general.
Louvo o capitão do serviço geral do Exército, na reserva, (51442211)
Luís da Ascensão Esteves, porque no decorrer dos últimos doze
anos de serviço no Regimento de Infantaria n." 1 e no extinto
Destacamento da Serra d a Carregueira, confirmou possuir excepcionais qualidades morais e militares, elevada competência, grande
capacidade de trabalho e inexcedível dedicação à Instituição Militar que serviu devotadamente durante mais de quarenta e sete
anos e agora deixa ao transitar para a situação de reforma, por
imperativo legal.
Como oficial adjunto da Direcção das Carreiras de Tiro da Serra
da Carregueira e muitas vezes como director interino, desenvolveu notiivel acção, no planeamento, preparação e execução das
múltiplas tarefas a realizar, quer na coordenação e acompanhamento da instrução de tiro e lançamento de granadas, quer na
manutenção e beneficiação das infra-estruturas de tiro.
Saliente-se a grande coragem, abnegação, sangue-frio e desprezo
pelo perigo evidenciadas pelo capitão Esteves durante uma instrução no campo de lançamento de granadas em Novembro de
1984, que foi, na oportunidade, justamente louvada pelo General
Governador Militar de Lisboa.
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Também na organização e realização de campeonatos de tiro da
Unidade, Região Militar, Exército e Forças Armadas, demonstrou
sólidos conhecimentos técnicos e qualidades de iniciativa, entusiasmo, desembaraço e desejo de bem servir, devendo-se B sua
total disponibilidade e profícua actuação grande parte do êxito
alcançado.
A sua lealdade, correcção, aprumo, perfeita noção da disciplina,
inexcedível zelo e afável trato, proporcionaram sempre um óptimo ambiente de relacionamento e sã camaradagem que se traduz
na muita amizade e consideraçãço em que por todos é tido.
Pela excepcional acção desenvolvida ao longo da sua carreira
militar que contribuiu significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da sua Unidade, deles resultando
honra e lustre para o Exército, por todas as qualidades e dotes
de carácter que o enformam o capitão Esteves é digno de ser
apontado como um oficial exemplar que tem prestado serviços
que é justo encarecer e classificar de extraordinários, relevantes
e distintos.
Minstério da Defesa Nacional, 26 de Abril de 1991.- 0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos
general.
Louvo o tenente-coronel de infantaria (31630461) Manuel Femando
da Silva Terraquente, pela forma como durante cerca de cinco
anos desempenhou as funções de professor do Instituto de Altos
Estudos Militares, demonstrando excelentes qualidades pedagógicas, profissionais e morais.
Oficial muito consciencioso da função de formação dos quadros
do Exército, que ao IAEM compete, exerceu a actividade docente
com elevado espírito de missão, entusiasmo, abnegação, capacidade de trabalho e organização, tendo caracterizado o seu relacionamento por um grande sentido de camaradagem, integridade
de carácter e indiscutível lealdade, conseguindo criar e cultivar,
de uma forma constante, um excelente ambiente com todos os
que com ele trabalharam ou privaram.
Sublinha-se o seu contributo para o nível do ensino no IAEM,
especialmente em matérias da táctica, no âmbito dos três cursos
que aqui se ministram e em exercícios de postos de comando, a
eficaz participação em grupos de planeamento e conduta dos exercícios ORION e a colaboração em grupos de trabalho, de que
se destaca a elaboração do Manual do «Batalhão de Infantarias
e a publicação do Manual sobre «As Forças Especiais do Inimigo Convencional».
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Na altura em que o tenente-coronel Terraquente vai deixar transitoriamente o IAEM, para frequentar um curso de estado-maior
no estrangeiro, é justo realçar a forma como desenvolveu as actividades docentes a seu cargo, com total empenhamento e dedicação, de que resultou prestígio para o IAEM e para o Exército,
devendo os serviços por ele prestados serem considerados extraordinários, relevantes e distintos.

-

Ministério da Defesa Nacional, 3 de Maio de 1991. 0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, losé Alberto Loureiro dos Santos
general.

-

Louvo o tenente-coronel de infantaria (39521862) Américo Alberto
Rodrigues de Paula, pela elevada eficiência e eficácia com que
vem desempenhando desde 2 de Maio de 1988 as funções de
comandante do Batalhão de Informações e Reconhecimento das
Transmissões, manifestando uma grande capacidade de comando
e excepcionais qualidades militares.
Oficial dotado de sólida formaçiio militar e assinaláveis dotes de
carácter, realçam-se a sua dedicação e zelo, o invulgar espírito
de bem servir, o sentido do dever e das responsabilidades, as virtudes da lealdade e franqueza, extraordinário dinamismo conjugado com uma enorme capacidade de trabalho e de organização.
Impulsionado pelas qualidades apontadas, resultou naturalmente
profícua e credora dos maiores encómios a acçção de comando
desenvolvida pelo tenente-coronel Paula, com particular relevância para o importantíssimo serviço realizado com o desenvolviniento e plena implementaçáo do sistema informatizado em rede,
o qual possibilitou a optirnização dos escassos recursos disponíveis na satisfação dos objectivos fixados ao BIRT.
A excelência do trabalho efectuado neste domínio tão significativo para a modernização das estruturas orgânicas e procedimentos administrativos no Exército, levou o BIRT a ser considerado como unidade pioneira e exemplar para todas as restantes.
Os resultados práticos deste desenvolvimento tecnológico são
notórios em todas as áreas de actividade da unidade, designadamente na efectiva economia de meios humanos em tarefas burocráticas, permitindo dispor de um conjunto de NEP excelentemente elaboradas e sempre actualizadas, traduzindo-se, em suma,
num exercício de comando esclarecido, oportuno e eficaz.
Aos destaques assinalados não podem deixar de ser adicionadas
as melhorias introduzidas nas infra-estruturas, equipamentos e
procedimentos operacionais do âmbito do Seiviço de Reconhe-
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cimento das Transmissões, e a boa impressão geral colhida nas
apreciações às actividades clz instrução.
Pelas excepcionais qualidades e virtudes militares que o enformam, e pelo importante serviço desenvolvido no comando do
BIRT, do qual resulou honra e lustre para o Exército, considera-se o tenente-coronel Rodrigues de Paula, digno de ocupar os
postos de maior responsabilidade e de ver classificados os serviços por si desempenhados de extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 14 de Maio de 1991. -0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos
general.
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Louvo o coronel de engenharia (50770711)João Marçal Correia Leite,
pela forma altamente responsável e muito eficaz como desempenhou, ao longo de quase um ano e meio, o cargo de comandante do Regimento de Engenharia de Espinho, assim confirmando as excelentes qualidades morais, intelectuais e militares
que do antecedente já o creditavam.
Tendo dedicado particular cuidado às actividades de instrução,
com especial realce dado à fonação cívica e militar do pessoal
em serviço efectivo normal, bem como h consolidação e à manutenção, no mais elevado nível que as carências enfrentadas nos
campos do pessoal e do equipamento lho consentiram, das subunidades de engenharia para eventual actuação operacional, em
campanha, soube também, mercê de enorme dedicação, muito
zelo, reconhecida competência técnica e arreigado espírito militar
e de serviço, orientar e dirigir, acertadamente, todas as demais
realizações que o comando de unidade tão complexa comporta.
E de salientar o esforço, enorme e tecnicamente valioso, que o
Regimento desenvolveu, sob as suas ordens, execução dos planos
anuais de apoio, com incidência, quer no meio militar,
no
civil, concretizado, quanto a este, através de diversas frentes de
trabalho, largamente dispersas nas Regiões Norte e Centro do
País, em benefício de autarquias e de populações, que assim
puderam ver concretizados anseios, em alguns casos antigos de
muitos anos. Esse esforço exigiu de si uma difícil e muito equilibrada gestão dos escassos recursos humanos e materiais disponíveis, p6s à prova a sua grande capacidade de trabalho, o seu
entusiasmo, a sua boa capacidade de organização c o seu elevado
espírito de missão, e transmitiu aos apoiados uma magnífica
imagem da aptidão técnica da Engenharia do nosso Exército,
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suscitando em todos eles, vivos sentimentos de estima, reconhecimento e admiração.
Também foi importante a atenção que dedicou 21 melhoria das
infra-estruturas do seu Regimento, o que resultou em beneficiações
de umas e adaptações de outras, tudo no sentido de proporcionar
ao seu pessoal condições de vida e de trabalho mais aperfeiçoadas.
-Em termos de condução e acompanhamento dos seus subordinados, foram evidentes o salutar clima de camaradagem que
soube promover e manter, o notavel espírito de corpo que sem.pre alimentou e o exemplo de competência técnica e de devoção
ao serviço que permanentemente constituiu.
Oficial, inteligente, simples, sóbrio e muito discreto, leal, cônscio
dos seu deveres de homem e de militar, sereno e digno, foi o
coronel Correia Leite um óptimo comandante do Regimento de
Engenharia de Espinho, fazendo as suas qualidades jus a que
desta forma enalteça publicamente a sua acção, a qual corresponde a serviços que considero altamente meritórios e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 29 de Maio de 1991. - 0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos
general.
Louvo o coronel de infantaria (46380961) Silvestre António Salgueiro
Porto, porque nos quinze meses em que serviu no Regimento de
Infantaria de Ponta Delgada quer como 2 . O comandante, quer
como comandante interino cerca de 6 meses, uma vez mais revelou a sua competência profissional, zelo e dedicação pelo serviço.
Oficial dotado de elevada cultura e inteligência, de carácter íntegro e grande capacidade de trabalho, conjugou esforços e rendibilizou meios de forma a cumprir da melhor maneira as tarefas
cometidas ao Regimento, de que se destaca a forma atempada e
eficiente como soube responder à ordem de activação do Destacamento de Santa Maria, decorrente da situação internacional
criada pelo conflito no Médio Oriente, apesar da escassez de
efectivos resultantes das recentes reestruturações do Serviço Efectivo Normal e da precariedade de meios.
O coronel Salgueiro Porto manteve e incrementou mesmo excelentes relações com o meio civil, de que se destacam as existentes
com a Escola Preparatória da área do quartel, através de diversos
intercâmbios.
De salientar ainda as acções por si desenvolvidas no âmbito da
actualização e sistematização de diversa documentação de estado-
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-maior da Unidade e bem assim o desenvolvimento verificado no
sector agro-pecuário, que permitiu elevar sobremaneira as receitas
do Orçamento do Fundo Privativo, proporcionando a melhoria
das infra-estruturas e condições de vida das tropas; o rigor posto
na administração financeira e a parcimónia nos consumos per
mitiram ainda uma boa situação do Regimento neste sector.
O coronel Salgueiro Porto confirmou uma vez mais ser um excelente oficial de infantaria, Arma que dignifica e prestigia.
Os serviços que prestou, de que resultou lustre para a Instituição
Militar, devem ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 31 de Maio de 1991. - 0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, /os& Alberto Loureiro dos Santos
general.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército adoptar, para todos os
efeitos legais, o louvor conferido pelo General "Presidente da
Comissão para o Estudo das Campanhas de Africa ao coronel
de infantaria, na reserva, (51098411) Fernando dos Reis Fernandes Caldeira e publicado na Ordem de Serviço n.O 69, de 8 de
Setembro de 1989, do EME, com a seguinte redacção:
«Pela forma excepcionalmente distinta em dedicação, competência e senso, com que, desde há dez anos, vem servindo a Comissão
para o Estudo das Campanhas de Africa (1961-74).
Oficial possuidor de invulgar prestígio, pela sua experiência, capacidade de trabalho e destacado perfil moral, desde o início, e
apesar de o fazer em acumulaçáo de serviço com outra função
de grande responsabilidade que muito o absorvia, foi valiosíssima a sua colaboração para definir o estatuto bem como as
primeiras tarefas da Comissão.
Inteligente, culto, estudioso e incansável no seu empenho e sempre
tão discreto como eficiente na sua actuação, o coronel Fernandes
Caldeira de imediato se distinguiu pelo seu enorme esforço de
pesquisa e compilação dos primeiros dados reunidos e bem assim
na elaboração dos esquemas provisórios dos trabalhos a efectuar.
Uma vez entrada a Comissão na fase final de redacção e publicação dos quatros primeiros volumes da «Resenha ~ i s t ó r i c o - ~ i l i tar», a sua acção foi relevante e de excepcional mérito, tanto pela
meticulosidade, clareza e pertinência das suas observações, cõmo
pela constante preocupação de que a obra conseguisse, nos
dados reunidos e-na forma de os apresentar, ser exemplo de rigor
e de isenção.
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É assim de elementar justiça que seja dado este público testemunho de louvor ao coronel Fernandes Caldeira pelos serviços
por si prestados no seio da CECA, de que resultou honra e lustre
para o Exército, e que os mesmos sejam considerados extraordinários, relevantes e distintos)).

Ministério da Defesa Nacional, 31 de Maio de 1991. -0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos
general.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército adoptar, para todos os
efeitos legais, o louvor conferido pelo General Director do Servico
Histórico-Militar ao coronel de artilharia, na reserva, (50264611)
Francisco da Cruz de Freitas Teixeira D9Aguiar e publicado na
Ordem de Serviço n. 67, de 1 de Setembro de 1989, do EME,
com a seguinte redacção:
«Pela extrema dedicação e grande competência com que há dez
anos vem servindo o Exército na Direcção do Serviço Histórico-Militar, sobretudo como director do respectivo Centro de Planeamento e Coordenação.
Oficial com uma longa e diversificada experiência e com particular
qualificação para tarefas de estado-maior, contribuiu decisivamente
pela sua actuação, sempre ponderada e eficaz, para a concepção
e realização de numerosas acções histórico-militares que, neste
período, tiveram lugar e foram da responsabilidade do Exército.
Pela sua viva inteligência, grande dinamismo, perfeita lealdade
e destacada capacidade de relacionamento e de coordenação, o
coronel Teixeira D'Aguiar foi um colaborador directo e muito
eficiente do seu Director do Serviço, com realce para os diferentes
Protocolos assinados com Autarquias e outras Entidades Públicas
e na organização de importastes comemorações militares de carácter histórico.
Cabendo-lhe, ainda, pela sua antiguidade, as funções de comandante de aquartelamento, procurou sempre, de forma muito diligente e interessada, garantir não só a segurança das instalações
como a boa ordem e operacionalidade das mesmas.
Por quanto antecede, é bem merecedor o coronel Teixeira
D'Aguiar que em público louvor lhe seja testemunhado o muito
apreço em que foram tidos os serviços que vem prestando, de
que resultou honra e lustre para o Exército, e que os mesmos
sejam considerados extraordinários, relevantes e distintos».
Ministério da Defesa Nacional, 31 de Maio de 1991. - 0 Chefe
do Estado-Maior do Ex6rcit0, José Alberto Loureiro dos Santos
general.
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LOUVOO coronel de infantaria (50181511) Alvaro Bastos Miranda
pela competência e muita dedicação com que desempenhou as
importantes funções de chefe de estado-maior do Quartel-General
da Zona Militar dos Açores durante dois anos.
Oficial dotado de bom conjunto de virtudes, tanto morais como
profissionais, sempre dedicou com elevado espírito de abnegação
e de sacrifício ao cumprimento das múltiplas tarefas que aquelas
funções exigem.
Leal, trabalhador, sempre disponível e com perfeito sentido da
disciplina, o coronel Bastos Miranda manteve com o Comando
da Zona um perfeito relacionamento, que assim beneficiou do
pronto e valioso apoio do seu estado-maior graças h elevada capacidade de chefia, inteligência, perseverança e dinamismo do respectivo chefe que sempre exerceu uma coordenação discreta e
eficiente.
Apesar da falta de meios, particularmente em pessoal, para
resolução dos diversificados e complexos problemas que a dispersão dos órgãos da ZMA, afastados do Quartel-General, acarreta, conseguiu manter estreita cooperação com os comandantes
das unidades e chefes daqueles órgãos, obtendo os melhores
resultados e ultrapassando dificuldades sempre com evidente benefício para o serviço.
Oficial muito sensato, de espírito jovial e fino trato, manteve
também as melhores relações com o meio civil nos contactos
existentes, em que saiu dignamente prestigiada a Instituição Militar, e afirmou-se altamente qualificado para exerecer funções de
grande responsabilidade, devendo os serviços por si prestados na
ZMA, de que resultaram honra e lustre para o Exército, ser considerados importantes, extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 6 de Junho de 1991. -0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos
general.
Louvo o tenente-coronel de transmissões (engenheiro) (39345762)
Jorge Óscar Sales Golias, pela forma extraordinariamente relevante como desempenhou as funções de subchefe de estado-maior do Quartel-General da Zona Militar dos Açores durante
o período de 2 anos entre Mai89 e Abr91.
Oficial dotado de excelentes qualidades de planeamento e organização, e servido por um bom espírito de iniciativa e de missão,
salientou-se pelas muitas propostas de soluções apresentadas, na
coordenação das actividades diversificadas que as suas funções
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requereram e na forma flexivel e dinâmica como assegurou o
cumprimento das decisões tomadas.
Como resultado de tais características e potencialidades, a sua
acção fez-se sentir de forma sensível e eficaz num leque muito
amplo de vectores, desde a melhoria da disciplina e eficiência
gerais, até ao notável nível de recuperação das instalações com
economia de meios, no bom desempenho das actividades de
protocolo e representação e no bom funcionamento de todas os
serviços.
Militar com grande prestígio na sua Arma, inteligente, culto, sensível e de polido trato, manteve excelente relacionamento com
todos os seus camaradas e com o chefe de estado-maior de quem
foi o principal e leal colaborador, tendo contribuído decisivamente também para o bom ambiente da Unidade.
Pelas razões expostas, considero o tenente-coronel Golias um
oficial altamente qualificado que prestigia e dignifica o Exército, devendo os seus serviços prestados à ZMA, de que resultaram honra e lustre para a Instituição Militar, ser considerados
extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 6 de Junho de 1991. -0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos
general.
Louvo o capitão do serviço geral do Exército (52689011) António
Sequeira da Cruz, pela forma excepcionalmente generosa, muito
competente e honesta como serviu o Exército, nas mais diversas
funções e situações, ao longo de 37 anos de carreira militar.
Colocado no Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército
em Janeiro de 1988, o capitão Cruz confirmou, inequivocamente,
as invulgares qualidades profissionais, morais e humanas que já
se encontravam reiteradamente assinaladas na sua extensa e honrosa folha de serviços.
Como chefe da Secção de Expediente e Arquivo, da Repartição
do Gabinete, o capitão Cruz teve acção de muito mérito, executando, coordenando ou impulsionando importantes tarefas e servições com repercussão imediata no bom funcionamento de todo
o Gabinete e, de alguma forma, na imagem que o Exército transmitiu para o exterior, tais como o controlo de volumosa e muitas
vezes sensível correspondência, a sua oportuna distribuição e
expedição, o serviço de dactilografia, de arquivo e de transportes,
tudo realizando com grande desenvoltura, evidente gosto pelo
serviço e elevado espírito de sacrifício e de abnegação, pondo ao
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mesmo tempo à prova especiais aptidões e conhecimntos profissionais.
Em tempo de paz, como em campanha, situação em que chegou a ser gravemente ferido, no Continente ou no ex-Ultramar,
onde cumpriu 5 comissões, em diferentes teatros de operações, o
capitão Cruz prestou serviços ao Exército muito justamente e
por várias vezes classificados como relevantes, extraordinários,
de muito mérito ou distintos.
Em todas as funções, em todas as circunstâncias e em todos os
postos, o capitão Cruz foi apontado como um raro exemplo de
modéstia, de discrição e de natural simplicidade, mas também
como um militar frontal nas suas atitudes, extremamente leal e
com uma superior noção da subordinação e do respeito, como o
atestam as duas dezenas de louvores registados na sua folha de
serviços.
Competente e abnegado no exercício da sua profissão, orgulhoso
da sua condição de militar, defendendo e cultivando, em alto
grau, os valores éticos que enforrnam a Instituição, educado e
afável no trato, o capitão Cruz soube grangear muito cedo e
manter intocável a alta estima, a amizade e o apreço dos seus
superiores e o respeito e admiração dos seus inferiores, prestando,
no decurso de 37 anos de vida militar activa, serviços que, na
sua globalidade, têm de ser classificados como relevantes e de
grande mérito, devendo o seu nome ser apontado à consideração
pública como exemplo de virtudes militares, cívicas e humanas,
no momento em que, por motivo de idade, vai transitar para a
situação de reserva.

-

Ministério da Defesa Nacional, 7 de Junho de 1991. 0 Chefe
do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos,
general.

Gabinete.do Ministro da República para a
Região Autónoma dos Açores
Ao cessar as funções de Ministro da República para a Região Aut6
noma dos Açores, louvo o ccronel de infantaria Alcino de Jesus
Raiano pela excepcional competência, lealdade e dedicação que
sempre revelou no exercício das funções de chefe do meu Gabinete.
Já anteriormente à sua tomada de posse como chefe do Gabinete.
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e no período em que exerceu funções de meu adjunto principal, o
coronel Alcino Raiano tinha demonstrado um elevado sentido das
responsabilidades, uma inexcedível lealdade e profundo sentido
do dever, mostrando-se sempre disponível para efectuar qualquer
missão, que desempenhou, sem excepção, demonstrando grandes
qualidades de trabalho, competência e zelo. Desconhecendo horários ou férias, manteve sempre uma disponibilidade permanente
e constituiu uin apoio inestimável em todos os momentos.
Tendo-me representado oficialmente em inúmeras ocasiões, fê-lo
sempre, e muitas vezes com prejuízo da sua vida privada, com
grande aprumo, lealdade e isenção. Determinado, com grande
sentido ético e de vincado carácter, conseguiu sempre manter o
raciocínio e a calma em situações de dificuldade, sendo o apoio
que prestou em todos os campos de enorme merecimento.
Ao nível da coordenação geral do Gabinete que dirigiu, o coronel
Alcino Raiano granjeou a simpatia de todos quantos dele
dependiam, encontrando sempre soluções adequadas para a resolução dos múltiplos problemas que iam surgindo. No que se
refere h sua actuação no contacto com o exterior, nomeadamente
com o Governo Regional dos Açores e com outros serviços do
Estado ou da Região, revelou sempre uma dignidade, disponibilidade e abertura dignas e meritórias de reconhecimento público.
18 de Abril de 1991. - 0 Ministro da República para a Região
Autónoma dos Açores, Vasco J. Rocha Vieira.
(D.R.. I1 SBrie, n." 101, de 3 de Maio de 1991.)

I1

-MUDANÇAS DE QUADRO

Oficiais de complemento

-Publicação de data de portaria

Na Ordem do Exército, 2." Série n.O 11, de 1 de Julho de 1990,
páginas 486, 487, 488 e 489, respeitante á mudança de quadro
dos oficiais do complemento dos Decretos-Leis na0 90/78, de 7
de Maio, e n.O 112179, de 4 de Maio, e que ingressam nos quadros
permanentes do quadro técnico de secretariado, deve ler-se «por
portaria de 7 de Março de 1990~.
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-MUDANÇAS DE SITUAÇAO

111

Estado-Maior do Exército
Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Ingresso no quadro
Quadro do Serviço de Administração Militar
Coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
(50473911)João Joaquim Sousa Matos, da Direcção do Serviço
de Administração Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde 1 de Maio de 1991.
(Por portaria de 25 de Junho de 1991.)

Quadro do Serviço de Material
Tenente-coronel do serviço de material, manutenção, adido, (50592111)
Jaime Fernandes Soares, do Depósito Geral de Material de
Guerra, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 3 de Maio de 1991.)

Quadro T6cnico de Secretariado
Capitão do quadro técnico de secretariado, adido, (08514867)Femando
José Cerqueira Martins, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Abril de 1991.)

-Anulação

Quadro Técnico de Secretariado

Fique nula e de nenhum efeito a publicação na O. E .2.' Série, n.O 3,
de 1 de Fevereiro de 1991, páginas 223, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 e 236 do ingresso no
quadro dos oficiais do quadro tecnico de secretariado.
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Passagem à situação de adido
2 do artigo 10.O das disposiNos termos da alínea b) do
ções comuns do Decreto-Lei n.O 34-A/90, de 24 de Janeiro
Coronel de artilharia (51371311)Manuel da Costa Lopes, da Direcção
da Arma de Artilharia, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Maio de 1991.)

Coronel de artilharia (51302811) Jorge Manuel Lobo Silvestre Graça,
do Estado-Maior do Exército, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Junho de 1991.)

Coronel de engenharia (50770611) Francisco José Gomes de Sousa
Lobo, da Direcção da Arma de Engenharia, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Coronel de engenharia (50771211) José Gerardo Barbosa Pereira, da
Academia Militar, deevndo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 21 de junho de 1991.)

Nos termos do nP 5 da alínea b) do artigo 187." do EMFAR,
aprovado pelo DecreteLei n.O 34-A/90, de 24 de Janeiro
Tenente-coronel de infantaria (84006367) Manuel António de Me10
e Silva, da Direcção da Arma de Infantaria, por ter sido colocado no Comando-Chefe das Forças Armadas dos Açores, devendo ser considerado nesta situação desde a data a presente
portaria.
(Por portaria de 14 de Abril de 1991.)

Nos termos do nP 6 da alínea b) do artigo 187P do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90, de 24 de Janeiro
Tenente-coronel de infantaria (06270967) Américo José Guimarães
Fernandes Henriques, do Instituto de Altos Estudos Militares,
por ter sido colocado, na Direcção da Arma de Infantaria e a
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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 18 de Março de 1991.)
Tenente-coronel de cavalaria, adido, (42479161) Hernâni dos Anjos
Moás, da Direcção da Arma de Cavalaria, por passar 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 3 de Maio de 1991.)

Tenente-coronel de engenharia, adido, (45510161) Carlos Cardoso
Alves, da Direcção da Arma de Engenharia, por passar 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 7 de Junho de 1991.)

Passagem à situação de resewa
General (50275911) Manuel Ribeiro de Oliveira Carvalho, nos termos
da alínea a) do artigo 168P do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado
nesta situação desde 28 de Abril de 1991, fica com a remuneração mensal de 491 100$00, conta 44 anos de serviço militar.
Coronel de infantaria (50991611) Carlos Ferreira Marques, nos termos
da alínea c) do artigo 168.O do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90, de 24 d~ Janeiro, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Maio de 1991, fica com a remuneração
mensal de 411 660800, conta 42 anos de serviço militar.
Coronel de infantaria (51162511) António Manuel Rodrigues Cardoso,
nos termos da alínea c) do artigo 168P do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n." 34A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Maio de 1991, fica com
a remuneração mensal de 520 660800, conta 36 anos de serviço
militar.
(Por portaria de 17 de Junho de 1991.)
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Coronel de infantaria (50559711) Aires Jorge Costa Gomes, nos
termos da alínea c) do artigo 168." do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1991, fica com a
remuneração mensal de 457 900$00, conta 38 anos de serviço
(Por portatia de 18 de Junho de 1991.)

Capitão de transmissões (51055811) Fernando Gomes da Palma, nos
termos da alínea c) do artigo 168: do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei n.O 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Abril de 1991, fica com a
remuneração mensal de 261 200900, conta 36 anos de serviço
militar.
Tenente-coronel do serviço de administração militar (00522758) Joaquim Pereira Mendes, nos termos da alínea c) do artigo 168." do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Maio
de 1991, fica com a remuneração mensal de 288 500$00, conta 38
anos de serviço militar.
(Por portaria de 17 de Junho de 1991.)

Tenente-coronel do serviço de material, manutenção, (50447811)
Victor A. Maria Rodrigues Figueiredo Lima,' nos termos da
alínea a) do artigo 168.O do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde 5 de Março de 1990, fica com a remuneração
mensal de 271 610900, conta 42 anos de serviço militar.
(Por portaria de 18 de Junho de 1991.)

Capitão do serviço de material, manutenção, (50248111) António do
Carmo Domingues, nos termos da alínea c) do artigo 168." do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n." 34-Aj90, de 24 de
Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de
Abril de 1991, fica com a remuneração mensal de 261 200900,
conta 38 anos de serviço militar.
Major do serviço geral do Exército (50675011) Domingos Gonçalves,
nos termos da alínea c) do artigo 168.O do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n." 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação lesde 3 de Maio de 1991, fica com a
remuneração mensal de 261 200900, conta 43 anos de serviço
militar.
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Capitão do serviço geral do Exército (52131911) Albertino Cordeiro
Valente, nos termos da alínea c) do artigo 168.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34A/90, de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 31 de Maio de 1991, fica com
a remuneração mensal de 261 200S900, conta 40 anos de serviço
militar.
Capitão do serviço geral do Exército (50068411) José Antunes Vaz,
nos termos da alínea a) do artigo 168.O do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 21 de Janeiro de 1991, fica
com a remuneração mensal de 285 490$00, conta 45 anos de
serviço militar.
(Por portaria de 17 de Junho de 1991.)

Capitão do serviço geral do Exército (50930111) António Simões
Pilré, nos termos da alínea c) do artigo 168." do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 6 de Maio de 1991, fica com
a remuneração mensal de 255 650600, conta 36 anos de serviço
militar.
(Por portaria de 18 de Junho de 1991.)

Capitão do serviço geral do Exército (50579611) Marçal Luis Rita, nos
termos da alínea a) do artigo 168." do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei n.O 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 17 de Maio de 1991, fica com a
remuneração mensal de 261 200$00, conta 39 anos de serviço
militar.
Capitão do serviço geral do Exército (50571311) Mário Joaquim
Lopes Pereira, nos termos da alínea a) do artigo 168." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 27 de Maio de 1991, fica com
a remuneração mensal de 309 780800, conta 44 anos de serviço
militar.
(Por portaria de 4 de Julho de 1991.)

Capitão do quadro técnico de secretariado (04686369) Alvaro Bento
Lapa, nos termos da alínea b) do artigo 168.O do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei na0 34-A/90, de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Março de 1991, fica
com a remuneração mensal de 150 126%00, conta 22 anos de
serviço militar.
(Por portaria de 17 de Junho de 1991.)
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Passagem B situação de reforma
Por despacho de 17 de Junho de 1991, publicado no Diário da República, 2.a Série, n." 146, de 28 de Junho de 1991:
General (51177111) Alfredo Teixeira Tello, desde 10 de Dezembro de
1989, com a pensão de 524 800900.
Coronel de cavalaria (51375511) António da Câmara Leme França
Dória, desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão de
301 OOO$OO.

Major de cavalaria (08312675) António Ramos Pinto Teodósio, desde
9 de Outubro de 1990, com a pensão de 101 100$00.
Tenente-coronel do serviço de material (50354311) Augusto Arnaldo
Roque de SB Nogueira, desde 8 de Dezembro de 1990, com a
pensão de 279 100$00.
Coronel de engenharia (51 196311) Bernardino Pires Pombo, desde 13
de Março de 1990, com a pensão de 314 900900.
Coronel de infantaria (50171711) César Augusto Teixeira, desde 1 de
Janeiro de 1991, com a pensáo de 443 700300.
Major do quadro especial de oficiais (artilharia) (45229557) Duarte
Salvado da Cunha Raimundo, desde 1 de Janeiro de 1991, com a
pensão de 252 897600.
Capitão de engenharia (51259511) Eduardo Manuel de Aguiar dos
Santos Paiva, desde 1 de Junho de 1990, com a pensão de
82 300$00.

Major de engenahria (50775511) Humberto Jorge Sardinha Dias, desde
1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 154 646$00.
Tenente-coronel do serviço de material (50327311) Jorge de Me10
Gomes, desde 27 de Fevereiro de 1991, com a pensão de
288 919500.

Coronel de infantaria (50703911) José de Oliveira Carvalho, desde
1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 397 560300.
Major de engenharia (51116211) Luis António dos Santos Maia,
desde 1 de Julho de 1990, com a pensão de 225 200$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51442211) Luis de Ascensão
Esteves, desde 25 de Janeiro de 1991, com a pensão de
285 490900.

Capitão do serviço geral do ExBrcito (52310711) Luís da Conceição
Marques Rilh6, desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de
233 900$00.

Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51165711) Viriato dos
Santos, desde 6 de Setembro de 1990, com a pensão de
276 600$00.

2.' Sbrie

ORDEM DO EXERCITO N." 15

949

Desligados do serviço
São desligados do serviço, para efeitos de reforma de acordo com
o artigo 15." do Decreto-Lei n.O 28 404 de 31 de Dezembro de
1937, a partir da data que Ihes vai indicada, até il confirmação
da Caixa Geral de Aposentaçóes da passagem à situação de
reforma, nos termos do n.O 1 da alínea a) do artigo 175.O do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90, de 24 de
Janeiro, o seguinte oficial:
Coronel de cavalaria (51467311) António Luis Monteiro da Graça,
desde 26 de Abril de 1991.
Oficiais de complemento
Passagem ti situaçiio de disponibilidade
Regimento de Infantaria n." 1
Alferes miliciano de infantaria (00504587) Fernando Manuel Vicente
Barroso, do Presídio Militar de Santarém.
(Por portaria de 17 de Novembro de 1988.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (11286488) Paulo Jorge
das Vantas Pais Coelho, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (00062484) António Paulo
Zambuja Carapuço, do Quartel-General da Região Militar do
Sul.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (07711488) Tiago Rodrigues Batista, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (16649188)Mário Alberto
Cabrita Grilo, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (11431287) Paulo Parreira do Amara1 Madeira, (07370288) António Paulo Gaspar da
Costa, (09669188) Manuel Jose Mendes Cavaco, (07459487) Rui
Manuel Piteira Natário, (06176087) Paulo Jorge de Oliveira
Mestre, (11198687) Manuel António de Sousa Almeida,
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(03717287) Paulo Jorge Galhardas Rosado Barreiros, (02320886)
Mário Jorge Vieira Antão, (13808883) Rui Jorge Serrano da
Silva Nogueira, (06414388) António Pedro Almeida e Costa, da
Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (02927788) José Carlos
Ramos Micaela, do Batalhão do Serviço Geral do Exército.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (04505788) José Carlos
Martins Monteiro, do Presídio Militar de Santarém.
Aspirante a oficial miliciano de educação física (06883888) Rui Car10s Simões Ferreira da Cunha, da Escola Prática de Engenharia.
Alferes miliciano de educação física (00288688) Hélder Filipe Franco
Bento, do Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (06989788) Jorge Manuel
da Silva Coutrevias, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa.
(Por portaria de 6 de Junho de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (00693186) Jorge Daniel
da Costa Mendes, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (06390786) Armando Jorge Loução
Vieira Lau, do Batalhão do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 19 de Junho de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (07569687) José Pedro Ribeiro Barreno, da Escola Prática do Serviço de Material.
(Por portaria de 6 de Junho de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano (02641288) Alvaro Máximo Soares
Vicente, do Grupo de Artilharia de Guarnição nP 1.
(Por portaria de 23 de Junho de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (11334787) Ricardo Jorge Feiteira
Ribeiro Arede, do Batalhão do Serviço Geral do Exército.
(por portaria de 1 de Julho de 1989.)
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria (16383885) Ant6nio
Eduardo do Nascimento Ferreira, do Batalhão do Serviço Geral
do Exército.
(Por portaria de 19 de Julho de 1989.

Alferes miliciano de infantaria (07735684) Orlando José Ramires de
Brito, da Casa de Reclusão da Região Militar do Sul.
(Por portaria de 5 de A ~ o s t o de 1989.)

Tenente miliciano de infantaria (08071984) António Vaz Carreto,
do Batalhão do Serviço Geral do Exército.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1989.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Alferes miliciano de educação física (03459782) João Miguel da
Conceição Salvador, do Centro Miiitar de Educação Física,
Equitação e Desportos.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Regimento de Infantaria de Beja
Alferes miliciano de infantaria (07824087) Paulo Jorge da Silva Pedras Pancadas, da Casa de Reclusão da Região Militar do Sul.
(Por portaria de 17 de Novembro de 1988.)

Aspirante a oficial miiiciano de infantaria (13436186) Paulo Jorge
Fernandes Ourives, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (03994188) António Paulo
Alves dos Santos, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miiiciano de educação física (02231088) João
Carlos Rodrigues Magalhães Costa, do Regimento de Infantaria
de Ponta Delgada.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)
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Alferes miliciano de infantaria (10006488) Jos6 Alexandre Timóteo
dos Santos, da Casa de Reclusão da Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 26 de Junho de 1989.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(03779288) Geraldo Luís Me10 Pimentel, do Centro de Gestão
Financeira da Zona Militar dos Açores.
Alferes miliciano de transmissões (02781184) Fernando Jorge Pereira Freitas, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Regimento de Infantaria do Porto
Alferes milicianos de infantaria (09807987) Carlos Manuel Machado
Lourenço, (09803683) Carlos de Sousa Soares, do Centro de
Instrução de Operações Especiais.
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (05800285) José Augusto de Carvalho Alves Amaro, (14949689) Victor Manuel da
Silva Pinto, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (11720783) Miguel
Cunha Teixeira Pessanha, (05077287) Rui Miguel Pinheiro Monteiro da Silva, (12346687) Paulo Jorge Correia Alves, (17791988)
David Manuel Almeida Monteiro Arouca, (07640887) Joaquim
Jorge Vale Vieira dos Santos, (08067387) José Luís Vasconcelos
Graça, da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de TV (04437688) João Carlos Gomes
Teixeira, da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (03054988) Arlindo Manuel Pereira Ribeiro, do Hospital Militar Regional n." l.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Tenente miliciano de infantaria (17629881) César Augusto Rodrigues
da Silva Nunes, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores.
(Por portaria de 12 de Junho de 1989.)
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Aspirante a oficial miliciano de infantaria (05927488) Carlos Francisco Gomes Ferreira Neves, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1984.)

Regimento de Infantaria de Tomar
I

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (00152884) José António
Amaro Ferreira, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (05338188) Camilo da Fonseca Santo
Cruz, do Regimento de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 14 de Junho de 1989.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Alferes miliciano de infantaria (12304383) Raul José Cordeiro, do
Quartel-General da Região Militar do Centro.
Alferes miliciano de infantaria (07597387) João António Inocêncio
da Rua, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (06516688) Magno de
Jesus Afonso Nascimento, do Quartel-General da Região Militar
do Norte.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (04549785) José Manuel
Felgueiras de Oliveira de Sousa, da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (00542085) Fernando António de Carvalho Aires, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Alferes miliciano de educação física (00050988) Augusto Alberto Almeida Teixeira, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
(Por portaria de 16 de Junlio de 1989.)

Tenente miliciano de infantaria (19799583) Rui António dos Santos
Coutinho, do Destacamento do Forte do Alto do Duque.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1989.)
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Aspirante a oficial rniliciano de infantaria (19335989) Carlos Manuel da Silva Santos, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada.
(Por portaria de 2 de Junho de 1989.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Alferes miliciano de infantaria (12221888) Carlos Jorge Oliveira
Freitas Marado, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (12049387) Francisco
José Soares de Aguiar Cavaleiro Marta, (12255288) Paulo Alexandre das Neves Rodrigues Dias, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (11972185) Hélder dos Santos Loureiro, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 23 de Agosto de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (06298985) Carlos Manuel Condesso
Soares, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 26 de Abril de 1989.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (02664688) José Carlos
Moreira da Silva, do Centro de Instmção de Condução Auto
nP 1.
(Por portaria de 23 de Maio de 1989.)

Alferes milicianos de infantaria (03839684) Rui Manuel Ferreira
Dias, (04343084) João Miguel Frazão Rodrigues, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (02682488) Paulo Manuel
de Jesus Teixeira, da Casa de Reclusão da Região Militar do
Centro.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (01299885) Luís José
Lopes de Sousa, do QuarteEGeneral da Região Militar do Norte.
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Aspirante a oficial miiiciano de infantaria (07067088) Paulo Jorge
Fachada Rosado, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (00164688) António Ferreira Dias, do 1." Batalhão de Infantaria Moto da BMI.
Aspirante a oficial miIiciano de infantaria (16463988) David Jorge
Ferreira Fernandes, da Escola Prática de Transmissões.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial de infantaria (02853988) Joaquim Dias Fernandes,
da Escola Prática do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 7 de Junho de 1989.

Alferes miliciano de infantaria (08165686) Jorge Manuel da Silva
Costa Teixeira, da Escola Prática do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 25 de Agosto de 1989.)

Tenentes milicianos de infantaria (08715983) António José Brites
Marques Ribeiro, (08017582) Manuel Augusto da Fonseca Pires
Bento, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1989.)

Regimento de Artilharia Antiaérea n.O 1
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (03959187) Luís Manuel
Candeias Roque, do Regimento de Artilharia de Costa.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Regimento de Artilharia de Costa
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (19591385) Miguel João
Carvalho Moura, do Centro de Instruçáo de Artilharia Antiaérea
de Cascais.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (04545584) José Paulo da
Silva Dias, do Destacamento do Forte do Alto do Duque.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)
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Regimento de Artilharia de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (05562886) Nuno Paulo
dos Santos Diogo Gonçalves, do Estado-Maior do Exército.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (09053884) Carlos Jorge
Mendes André, da Escola Prática de Artilharia.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (03122488) Paulo José
Nogueira Candeias, da Escola Prática de Artilharia.
Alferes miliciano de artiIharia (18952683) Edígio José Marques Calado, do Laboratório Militar dos Produtos Químicos e Farmaceuticos.
Alferes miiiciano de educação fisica (06311087) Rogério Paulo de
Jesus Lourenço Jóia, da Escola Prática de Administração Militar.
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (00089488) Rui Manuel
Tiago Boné, da Escola Prática de Artilharia.
Alferes milicianos de educação física (00399388) Paulo Miguel Amaral de Macedo, (03562489) Nuno Castro e SiIva Palma e Santos,
do Centro M i t a r de Educação Física, Equitação e Desportos.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miiiciano de artilharia (1 1111687) Fernando José
Rolão de São Pedro Folgado, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa.
(Por portarin de 2 de Junho de 1989.)

Aspirantes a oficiais milicianos de artilharia (01396988) Francisco
José Monteiro Cardoso, (19394185) Miguel de Figueiredo Rodrigues Pinto, do Grupo de Artilharia de Guarnição nP 1.
Aspirante a oficial miiiciano de educação física (01483986) Fernando
Manuel Estêvão Fernandes, do Grupo de Artilharia de Guarnição nP 1.
(Por portaria de 23 de Junho de 1989.)

Alferes miliciano de artilharia (16509285) Henrique Paulo da Costa
Alves Pereira, do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea
de Cascais.
(Por portaria de 30 de Junho de 1989.)
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Alferes miliciano de artilharia (08995485) Custódio Manuel Freire
Cardante, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 7 de Julho de 1989.)

Alferes rniliciano de artilharia (19205185) Carlos Eduardo Cabaço
de Carvalho, da Escola Prática de M i a r i a .
(Por portaria de 27 de Julho de 1989.)

Tenente miliciano de artilharia (17994480) António JosB Mendes
Pedrunho, do Instituto Militar dos Pupilos do Exército.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1989.)

Alferes miliciano de artilharia (13478284) António dos Anjos Lopes
Farinha, do Grupo de Artilharia de Guarnição n? 1.
(Por portaria de 13 de Setembro de 1989.)

Tenente miliciano de artilharia (14385884) António Jorge Costa
Braz, da Direcção da Arma de Artilharia.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (14830983) João Faustino
Luís Eduardo, do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea
de Cascais.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar

Aspirante a oficial miliciano de artiiharia (10036688) José Aibiio
Malta Vital, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Regimento de Cavalaria de Braga

Aspirante a oficial miuciano de cavalaria (01570983) Henrique Francisco de Azevedo Brito e Faro, do Quartel-General da Região
Militar do Norte.
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (12424288) António José
Sousa Vinagre, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
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Alferes miliciano de cavalaria (14303588) Paulo Manuel Alves Pinto
dos Reis, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Alferes milicianos de cavalaria (09039988) Paulo Manuel Querido
Rodrigues, (0065983) Manuel Dias Barreiro, do Quartel-GeneI d a Região Muitar do Centro.
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (05212082) Luís Manuel
Figeiredo Martins, da Casa de Reclusão da Região Militar do
Centro.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (02281787) Nuno Miguel
Pinto Martins, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 26 de Maio de 1989.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Tenente miliciano de cavalaria (04167280) Francisco João Ourives
Charneca, do Quartel-General da Região Militar do Sul.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1989.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (01736784) Rui ManueI
Pesado Alberto, do Lar Militar.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (01506183) João Manuel
Gomes da Silva, do Quartel-General da Região Militar do Sul.
L?-

-

I

(Por portaria de 6 de ~ u n h Òde 1989.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (00690286) José Manuel
Guerra Quaresma Pedro, do Quartel-General da Região Militar
do Sul.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)
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Regimento de Engenharia nS0 1

Aspirantes a oficiais rnilicanos de engenharia (02741285) Victor Manuel da Costa Lourenço, (09524983) José Ladeira Francisco, da
Escola Prática de Engenharia.

I

!

(Por portaria de 13 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (09027882) Pedro Forjaz
Faria Maia D'Aguiar, da Direcção da Arma de Engenharia.
Aspirantes a oficiais milicianos de engenharia (09616784) Fernando
Manuel Alves Rodrigues, (13256184) Joaquim Miguel Sedeval
Lavrador Martins, (16260884)Fernando Manuel Marques Maia,
(18235883) Jorge Manuel Vieira Roque, da Escola Prática de
Engenharia.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (04177985) António
Pedro Amorim Silva, do Serviço Cartográfico do Exército.

I

(Por portaria de 24 de Agosto de 1989.)

Aspirante a oficial miíiciano de engenharia (06138684) Paulo Jorge
Ferreira Urbano Rosa, do Depósito Geral de Material de Engenharia.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Regimenito de Engenharia de Espinho
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Alferes miliciano de engenharia (04903183)Augusto Moreira Ferreira
Souto, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 13 de Maio de 1989.)

Aspirantes a oficiais rnilicianos de engenharia (09530984) João Armando Pereira Gonçalves e (01300583) João António de Sousa
Pais Lourenço, da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Alferes miliciano de engenharia (08571382) João Luís Teixeira Bigotle de Almeida, do Quartel-General da Região Militar do
Centro.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

I
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Alferes miliciano de engenharia (02547984) Rui Paulo Freitas de
Sousa Mendes, da Escola Prática de Transmissões.
(Por portaria de 29 de Maio de 1989.)

Alferes miliciano de engenharia (11837183) José Fernando dos
Santos Mota, do Quartel-General da Regiáo Militar do Norte.
(Por portaria de 18 dc Agosto de 1989.)

Regimento de Transmissões
Alferes miliciano de transmissões (01427984)Femando Manuel Peres
Ferreira, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Aspirante a oficial miliciano de transmissões (05995784) José Manuel
Cabrita Guerreiro, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa.
Aspirante a oficial miliciano de transmissões (15940086)José Augusto
Alves Coelho Grácio, da Escola Prática de Transmissões.
Aspirantes a oficiais milicianos de transmissões (08175986) Gil Gonçalves Barbieri de Figueiredo e (03695685) Luís Alberto Ferreira de Sousa Matos, da Escola Prática de Transmissões.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano de transmissões (08405986) António
José Faísca Femandes Gomes, do Quartel-General da Região
Militar do Sul.
(Por portaria de 1 de Junho de 1989.)

Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões
Aspirantes a oficiais milicianos de transmissões (04207186) Rui
Fernando Balsa Próspero Luís e (08380485) Manuel Jorge Martins Alves, da Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões.
Aspirante a oficial miliciano de transmissões (02908584) Victor Manuel Gusmão Beira, do Quartel-General da Região Militar do
Norte.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)
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Batalhão do Serviço de Saúde
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (10554784)
Francisco Emanuel Paixão Corrêa Cardoso, (02881282) Luís
Filipe Belino da Costa de Sousa e Vasconcelos, do Quartel-General da Região Militar do Sul.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (06125081) Jos6
Pedro Peixoto Braga, do Quartel-General da Região Militar do
Norte.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (17459180) José
António Monjardim dos Santos Quelhas, do Quartel-General
da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 13 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (14263081) Orlando
Jorge Pereira Cardoso, da Escola Prhtica do Serviço de.Materia1.
(Por portaria dc 5 de Novembro de 1988.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (04806785) José
Carlos Geraldo Pessoa Ribeiro, do Instituto Superior Militar.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (05284182) Manuel José Alrneida Sousa Rodrigues da Fonseca, (42004682)
Óscar Sérgio Nogueira Neves e (05282678) Ulisses de Me10
Ferreira da Silva, do Centro de Selecção de Coimbra.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (02749681) Guilherme Cruzeiro Ferreira de Almeida e (00657983) José António
Guerreiro de Deus, do Hospital Militar Principal.
(Por portaria de 13 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (03219785) Benigno
José Cordeiro Fernandes Rodrigues, da Academia Militar.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1989.)

Alferes miliciano do serviço de saúde (13243978) José Manuel Dias
Silva Marques, do Hospital Militar Principal.
(Por portaria de 30 de Julho do 1989.)

Tenente miliciano do serviço de saúde (18427380) Carlos Manuel
Cerveira Pinto Nadais de Vasconcelos, do Hospital Militar Regional nP 1.
(Por portaria de 9 de Julho de 1989.)
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Alferes miliciano do serviço de saúde (15426480) Carlos Alexandre
Nunes Vida1 Pinheiro, do Batalhão de Administração Militar.
Alferes miliciano do serviço de saúde (10318580) Alvaro Manuel
Fresco Banaco, do Centro de Selecção de Coimbra.
Alferes milicianos do serviço de saúde (04894581) José Miguel
Bento Dias Ferreira, (11943780) Paulo Manuel Terrivel Cravo
Roxo, do Hospital Militar Regional n.O 2.
Alferes miliciano do serviço de saúde (06384681) Norberto da Conceição Nunes, do Hospital Militar Regional n.O 1.
(Por portaria de 1 de Julho de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (09135581) José
Manuel Ferreira Romão, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 13 de Maio de 1989.)

Alferes miliciano do serviço de saúde (06139080) Alfredo Avelino
Duarte Monteiro Leite, da Academia Militar.
(Por portaria de 1 de Julho de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (01042582) João
Manuel Oliveira Neves Granadeiro, do Regimento de Transmissões.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (05556682) Carlos
Jorge Travanca Firmino, do Regimento de Engenharia n.O 1.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (15560982) Eduardo
Fernando Teixeira Avila Pinto, d~ Regimento de Artilharia de
Costa.
(Por portaria de 13 de Maio de 1989.)

Alferes milicianos do serviço de saúde (1 3779780) António Emílio
Vargas Xavier, (10492281) Marcos Amélio Matos Pinto de
Miranda, do Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas.
(Por portaria de 1 de Julho de 1989.)

Alferes milicianos do serviço de saúde (16786282) João Abel Loureiro Marques Xavier, (10552884) Luís Alberto Gonçalves Jorge Rodrigues, do Hospital Militar Regional n.O 3.
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Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (17614981) José
Manuel Gomes Lourenço, (11295981) José Manuel Beuça Póvoa,
(11023280) Carlos Armando Gonçalves de Mesquita e Cunha
Guinlarães e (11587885) Francisco José Pinheiro Frcitas, do
Hospital Militar Regional n.O 1.
Alferes miliciano do serviço de saúde (01884582) José Júlio Pereira
de Nascimento, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (05571881) João
Adelino Neves Duarte, da Escola Prática de Artilharia.
Aspirante a oficial rniliciano do serviço de saúde (19527283) Tomé
Jorge Cruz Nunes, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 13 de Maio de 1989.)

Alferes miliciano do serviço de saúde (14611380) Jorge Manuel
Condeço Ribeiro, da Escola Prbtica de Transmissões.
(Por portaria de 28 de Maio de 1988.)

Batalhão de Administraçáo Militar
Aspirante a oficial miliciano do sei-viço de pessoal (06705480) Car10s Manuel Folgado Barreira, do Centro de Estudos Psicotécnicos
do Exército.
CPor portaria de 28 de Maio de 1988.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar (13158682)
Miguel Paulo Silva Mendes Corte Real, do Centro de Gestão e
Finanças da Região Militar do Sul.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1988.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar (13458782) José
António Castelo Augusto, do Centro de Gestão e Finanças da
Região Militar do Sul.
(Por portaria de 18 de Novembro de 1988.)

Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de pessoal (06931182)
Jorge Manuel Ferreira de Alrneida Santos e (02149180)Armando
Joaquim Alves Pereira, do Centro de Estudos Psicotécnicos do
Exército.
CPor portaria de 28 de Novembru de 1988.)
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Alferes miliciano do serviço de administração militar (06819387) Luís
Manuel Carriço Ganito, do Centro de Gestão Financeiro Geral.
(Por portaria de 21 de Abril de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administraçáo militar
(05196084) Paulo Manuel dos Santos Coelho de Sá e Cunha,
do Batalhão do Serviço Geral do Exército.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (01937383) Carlos
Alberto Ribeiro Neves, da Escola Prática de Engenharia.
Alferes miliciano do serviço de pessoal (04750985) Paulo de Tarso
da Cruz Domingues, do Quartel-General da Região Militar do
Centro.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de pessoal (05428583)
José Alfredo Saraiva Almeida, (04334985) Augusto Manuel
Borges e (12175085) Eusébio André da Costa Machado, do
Quartel-General da Região Militar do Norte.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (04384878) José
Alberto Gouveia Fonseca, do Serviço de Informática do Exército.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (11691685)Manuel
José Freitas Portela, da Escola Prática do Serviço de Material.
(Por portaria de 13 de Maio de 1989.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar (10735688)
Fernando Manuel de Jesus Ferreira Pires, da Direcção de Transportes.
Alferes milicianos do serviço de administração militar (09836287)
Paulo Maximino dos Santos Portela, (08401085) Luís Alexandre
Oliveira Barroso das Neves, (01154088) Rui Pedro Saraiva
Nanches Rangel, (056712188) Fernando Manuel Fernandes Guerreiro, (04369588) Aníbal Joaquim Rodrigues Rebola, (19905887)
Paulo Alexandre Monteiro de Oliveira, (04374888) Paulo Jorge
Paiva Monteiro, (00520386) Paulo dos Santos Madeira,
(06405188) Nuno Manuel Castelo Branco de Carvalho e
(04797485) Elísio de Pinho Ferreira, da Escola Prática de
Admiitração Militar.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(08890483) Carlos Manuel Domingos João, da Direcção da
Arma de Engenharia.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(06515286) José Casimiro Ferreira Xambre, da Direcção do
Serviço de Administração Militar.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(05317684) José Luís Louro Mendes Crespo, da Direcção do
Serviço de Saúde.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(09380384) Hermínio Martins dos Santos, da Direcção do Serviço
dc Finanças.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de administração militar
(02564884) Nélson Farinha Matos Ferreira e (07786088) Carlos
Filipe da Costa Pedroso dos Reis, da Direcção do Serviço de
Intendência.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de administração militar
(13170485) Luís Manuel Cha Rodrigues Merca e (19368182)
Nuno Esteves Pica Aguas, da Escola PrBtica de Administração
Militar.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(09155888) Rui Dias de Lemos Rodrigues, do Agrupamento
Base de Santa Margarida.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de administração militar
(01849884) Nuno Manuel Freitas Graças Panciano e (04102584)
Pedro Miguel Pereira Benardino Quinita, do Centro de Gestão
Finanças da Região Militar de Lisboa.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(01001385) António Bento Caleiro, do Centro de Gestão de
Finanças da Região Militar do Sul.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de administração militar
(10082787) Manuel José Cunlia Castanheira e (02029486) Pedro
Manuel Martins Antão, do Depósito Geral de Material de Aquartelamento.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(05122684) Manuel José de Mansilha Ribeiro, do Batalhão do
Serviço Geral do Exército.
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Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de pessoal (02814385)
António José Cameira Lopes, (09743888) Paulo Jorge da Silva
Martins, (04563986) Luís Miguel Brandão Rodrigues, (09443884)
José Afonso Cruz Andrade Nantes, (04131686) Rogério Paulo
Neves Mendes, (09402584) Raul António Macedo, (09107985)
Luís Manuel Albuquerque Nantes Bettencourt Borges e
(00465584) Jorge Manuel Coelho Cortes Figueiredo, do Serviço
de Informática do Exército.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (5912381) Bruno
Quintão Portela, do Depósito Geral de Material de Fardamento
e Calçado.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (13385285) José
Pedro Fernandes Pereira Mariani, do Centro de Gestão e Finanças da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Tenente miliciano do serviço de pessoal (07960178) Joaquim Vieira
Martins, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (02966379) Adelino Alberto ViUa Boas Barbosa, da Escola Prática de Transmissões.
(Por portaria de 28 de Maio de 1989.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar (04759885)
Paulo Jorge Carreira Umbelino, da Chefia do Serviço de Material de Instrução.
(Por portaria de 2 de junho de 1989.)

Tenente miliciano do serviço de administração militar (08871380)
João Pedro Gouveia do Rosário Pessoa de Amorim, do Centro
Financeiro do Exército.
Alferes miliciano do serviço de pessoal (05769881) António Alexandre de Almeida e Noronha Cunha Reis, da Repartição de
Justiça e Disciplina.
(Por portaria de 1 de Julho de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(04840382) António Manuel Oliveira Lopes, do Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército.
(Por portaria de 5 de Julho de 1989.)
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Alferes miliciano do serviço de pessoal (00372981) Aires Maia Fernandes dos Santos, do Quartel-General da Região Militar do
Norte.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(07994084) Rui Manuel de Oliveira Margato, da Direcção do
Serviço de Informática do Exército.
(Por portaria de 10 de Julho de 1989.)

Alferes miliciano do serviço de pessoal (05740881) David Manuel
Resende Mendes Pinto, do Estado-Maior do Exército.
(Par portaria de 14 de Julho de 1989.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar (04298486)
Carlos Alberto da Rocha Amaral, do Centro de Gestão e Finanças da Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 17 de Julho de 1989.)

Tenente miliciano do serviço de administração militar (0723279)
Joaquim Jorge Ribeiro Mateus, da Direcção do Serviço de
Finanças.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1989.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar (03428184)
Miguel Fernando da Fonseca Amarante, da Direcção do Serviço
de Finanças.
Alferes miliciano do serviço de pessoal (12501985) João Carlos Delgado Gonçalves Fontes Miquelina, do Serviço de Informática
do Exército.
Tenente miliciano do serviço de pessoal (15320578) Nuno Manuel
Gonçalves de Mendonça Belo, do Batalhão do Serviço Geral do
Exército.
(Por portaria de 17 de Agosto de 1989.)

Tenente miliciano do serviço de administração militar (15283382)
José Alberto Rodrigues da Silva, do Quartel-General da Região
Militar do Norte.
Alferes miliciano do serviço de administração militar (00977786)
Luis Filipe Marcelino Batista Coelho, da Direcção da Arma de
Transmissões.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1989.)
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Aiferes miliciano do serviço de pessoal (04027082) José António
Duarte Abrantes, do Quartel-General da Região Miiitar do
Centro.
(Por portaria de 13 de Setembro de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(06820485)António Luís da Resende Matias Celestino da Rocha,
do Regimento de Infantaria de Faro.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1989.)

Batalhão do Serviço de Material
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de material (17873983)
Carlos Vaz Macedo da Cunha Coutinho, (18421682) Jorge Manuel Coelho Moreira de Sá, (04369283) António Patrocínio
Amara1 Azevedo, (00799586) Jose Manuel dos Santos Aido e
(01134984) Augusto Luís Severino Correia, da Escola Prática
do Serviço de Material.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1988.)

Aspirantes a oficiais milicianos do seviço de material (098765) Car10s Manuel de Jesus Cruz, (04768282) Mário Victor da Silva
Nascimento, (06341284)Pedro Manuel Serra Ferreira, (07575483)
Mário Fernando Santos Franco e (00614282) Carlos Manuel
de Almeida Santos, da Escola Prática do Serviço de Material.
(Por portarin de 5 de Novembro de 1988.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (08149681) José
Pedro Corino de Sousa Pinto, da Direcção do Serviço de Material.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1988.)

Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de material (14781587)
Luís José Neves Dias, (06792083) David de Oliveira Rocha e
(05424083) José Amorim Barbosa, da Escola PrBtica do Serviço
de Material.
(Por portarin de 17 de Novembro de 1988.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (12454182) Joaquim da Silva e Sousa, da Escola Prática do Serviço de Material.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1988.)

2." Série

ORDEM DO EXERCITO N." 15

969

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (05313881) Jorge
Octávio Mourão Garcez Parla Pereira de Lima, da Escola
Prática do Serviço de Material.
(Por portaria de 17 de Maio de 1989.)

Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de material (02057783)
Joaquim Adelino Baeta Pereira Simões, (12184085) Silvino Manuel da Costa Oliveira, (17677182) João José Nunes de Carvalho, (10634686) Carlos Alberto Paiva Novais, (08997788)
João Paulo Gomes Martins e (17677182) João José Nunes Carvalho, da Escola Prática do Serviço de Material.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (14610282) Manuel Alvaro Ferreira da Silva, da Escola Militar de Electromecânica.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (07359185) Paulo
Jorge de Oliveira Duarte, da Escola Prática do Serviço de
Material.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1989.)

Alferes miliciano do serviço de material (03462481) Alberto Manuel
Nane Chorão, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1989.)

Batalhão do Serviço de Transportes
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes (08037585)
António Ferraz Ribeiro de Aguiar, do Centro de Instrução de
Condução Auto neO1.
(Por portaria de 24 de Maio de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes (13482087)
Henrique António Laires, do Grupo de Artilharia de GuarniÇ&I n.O 1.
(Por portaria de 23 de Junho de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes (09624779)
Joaquim António Magalhães e Araújo Pinheiro, da Escola Prática do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 24 de Junho de 1989.)
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Regimento de Comandos
Alferes miliciano dos comandos (08097184) José Avelino Cardoso
Guimarães, do Centro de Gestão e Finanças da Região Militar
de Lisboa.
(Por portaria de 7 de Setembro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçãc
Tenente miliciano de infantaria (06169973) Francisco Manuel de
Jesus Neves, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1988.)

Distrito de Recrutamento e Ríobilizaçáo de Lisboa
Alferes miliciano de artilharia (17540277) José Augusto Guerreiro
Neves Eliseu, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 2.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (50476267) Luís da Conceição Lobo
Couto Alves, da Região Militar de Angola.
(Por portaria de 18 de Julho de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo do Porto
Alferes miliciano de infantaria (17906072) Manuel Alberto Pinto
de Abreu, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1987.)

Passagem à situação de licenciados
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes
Alferes milicianc do serviço de material (05793078) José Mário
Silva Moura, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)
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Distrito de Reclutamento e Niobilizoçáo de Aveiro
Alferes milicianos de infantaria (03149278) Urbano Silva Rodrigues,
(14777577) Raul Agostinho Conceição Barbosa e (08735978)
Jorge Manuel Silva Loureiro, do Regimento de Infantaria de
Viseu.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Tenente miliciano de infantaria (04501279) Bento José Amara1 Osório Queiroz, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
Alferes milicianos de infantaria (05856182) Alfredo António Silva
Freitas Guimarães, (17181179) Mário Fernando Neves Briosa,
(07147382) Mário Duarte Rocha Branço, (18416580) João Nuno
Pimentel Silva e (09592583) Armindo Pinho Santos, do Batalhão
de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Tenente miliciano de infantaria (16972577) Joaquim Soares Almeida,
do Regimento de Infantaria do Porto.
Alferes milicianm de infantaria (06218578) José Miguel Nogueira
Pessoa e (00682577) Alvaro Manuel Jorge Costa, do Regimento
de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de educação física (14623878)
Albino Alves Duarte Oliveira, do Regimento de Infantaria do
Porto.
Tenente miliciano cape150 do serviço religioso (00717778) E16i
Valentim Oliveira Gomes, do Regimento de Infantaria do Porto.
Alferes milicianos de artilharia (07972378) Arrnindo Jorge Dias
Fernandes, (10050078) Albano Silva Moreira e (10679278) Car10s Manuel Lemos Vidal, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes milicianos de transmissões (03963975) António Manuel de
Alrneida Nunes Vidal e (09593475) Ivo Alberto Dias da Cruz,
da Escola Prática de Transmissões.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)
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Alferes miliciano de transmissões (13826376) Sérgio Manuel Ferreira
da Cruz, da Escola PrBtica de Transmissões.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes milicianos do serviço de material (03670679) Darnião Martins Parente e (06529780) Pedro João Pereira Castelo da Silva,
do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes milicianos do serviço de material (08638780) João Manuel
Matos Borges de Oliveira e (07402178) Manuel Veríssimo Póvoa
Morgado Marques, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Beja
Alferes miliciano de infantaria (02740879) Noel André Henriques
Lopes, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (11381282) Luis Paulo Soares Silva,
do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamenlo e Mobiiiiação de Braga
Alferes milicianos de infantaria (15223683) Paulo Renato Sousa
Costa Pereira, (16345383) António José Faria Fernandes Igreja
e (05810282) Luís Carlos Carvalho da Graça, do Batalhão de
Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Tenente miliciano de infantaria (10040978) António Alberto Mota
Viana, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Tenente miliciano de infantaria (01817777) Vasco Manuel Passos
Lima, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes milicianos de infantaria (06495478) Manuel G. Fonseca
Alves, (10186378) Luís Filipe Santos Passos Azevedo, (13787878)
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Nélson Afonso Barbosa Cunha Lima, (00447278) José Manuel
Oliveira Mendes, (02644278) Gil Manuel Morgado Santos e
(00537478) Arlindo Godinho Silva, do Regimento de Infantaria
do Porto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes miliciano de artilharia (09169478) António José Sérvio, do
Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes milicianos de artilharia (04690178) António Rodrigues Silva,
(09457478) António Jorge Larangeira Rei, (04067078) António
José Prazeres F. Luciano e (00452478) Manuel Oliveira Cortez,
do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Tenente miliciano de trailsmissóes (15384876) Elísio Manuel Dias
Ribeiro, da Escola Prática de Transmissões.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano do serviço de material (19089678) Alvaro Henrique Rodrigues, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes miliciano do serviço de material (10397178) António Deus
Barbosa Ferreira, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobuização de Castelo Branco
Alferes milicianos de infantaria (04393277) António Antunes Martins e (03607380) Adelino Mateus Morais, do Regimento de
Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de material (06688879) Olivio Godinho
Patrício, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes miliciano do serviço de material (03850379) Fernando Júlio
Marques Mircinda, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)
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Distrito de Recrutamento e M~bilizaçáode Coimbra
Alferes milicianos de infantaria (06396478) António de Fiyeiredo
Nunes, (12834677) António Lopes Ferreira, (06556078) António
José Batista Quintela e (05559480) Manuel Costa Ferreira, do
Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Tenentes milicianos de infantaria (03180779) Joaquim Carlos Simões
e (16154679) Arnaldo Antunes Palma, do Batalhão de Infantaria
de Aveiro.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes milicianos de infantaria (01223883) Gil Henrique Gaspar
Veloso, (07731279) Miguel Eduardo Osório Pinto Santos,
(03935579) Joaquim José Santos Simões Reis, (15875582) Luís
Filipe Carvalhal Ramos, (13124381) Manuel Costa Gomes Pereira, (01342881) José Manuel Grilo Pereira, (06136979) José
Carlos Machado Martins Moreira, (08279278) Paulo Alexandre
Silva Cabrita Grade, (03579079) António Elísio Marques Godinho, (04022581) Victor Fernando Pereira Fidalgo e (14789981)
António Manuel Silva Jorge Batata, do Batalhão de Infantaria
de Aveiro.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes milicianos de artiiharia (17834478) José Manuel Oliveira
Gonçalves, (15917678) Carlos Alberto Leão Neves, (09918978)
José Manuel Ferreira Pereira e (04095578) Joaquim Manuel
Almeida C. Pinto, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar.
Alferes milicianos do serviço de material (01891680) Gabriel Grácio
Dias Cordeiro, (05024077) Carlos Alberto Lourenço Coelho,
(03167177) Luís Carlos Seabra Ferreira e (11079678) Carlos
Alberto Garcia Poço, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes milicianos do serviço de material (12699077) António Leitão
Sarnadas, (03756478) Júlio António Pais Cruz, (11910378) Fernando António Silva Barata Alves, (02648279) José Manuel
Branco Diogo c (16363480) Jorge Manuel Meiidon~aSantiago,
do Batalhão do Servico de Material.
(Por portaria de 1 de Ianeiro de 1991.)

2." Série

ORDEM D O EXBRCITO N." 15

975

Alferes miliciano de transmissões (00833475) João Carlos Rodrigues
da Silva Rosendo, da Escola Prática de Transmissões.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Évora
Tenentes milicianos de infantaria (14353878) José António Oliveira
Dias e (10805578) Armando José Barroso Coelho, do Regimento de Infantaria de Elvas.
Alferes miliciano de infantaria (11183181) João Carlos Barradas
Nunoz, do Regimento de Infantaria de Elvas.
Tenente miliciano de infantaria (00736179) José Manuel Conceição
Santos, do Regimento de Infantaria de Beja.
Alferes milicianos de infantaria (00122077) Francisco Manuel Sabino
e (05669082)António Santos Gordo, do Regimento de Infantaria
de Beja.
Alferes miliciano de artilharia (08673678)Carlos Alberto Bileu Andrade, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar.
Alferes miliciano de engenharia (08987276) João José Cordovil Fernandes Cardoso, do Regimento de Engenharia n . O 1.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes milicianos do serviço de material (12919679) Joaquim Miguel Martins Gabriel, (07813778) José Cândido Augusto e
(04885580) Jorge Eduardo Costa Pires, do Batalhão do Serviço
de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Larnego
Alferes milicianos de infantaria (03055980) Carlos José Sousa Gonçalves, (05895079)Fernando Ressurreição C.Mendes e (09658482)
Fernando Manuel Pinto, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (12881581) Mário Manuel
Vaz Gaspar, do Regimento de Infantaria de Elvas.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)
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Alferes miliciano de infantaria (01280478) José Peixoto P. da Mota,
do Regimento de Infantaria de Beja.
Alferes miliciano do serviço de material (04560478) Carlos Manuel
Torres Rebelo, do Batalhão do Serviço de Material.

-

(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Leiria
Tenente miliciano de infantaria (11358278) João Manuel Nascimento
Azóia, do Regimento de Infantaria de Elvas.
Alferes miliciano de infantaria (15493582) Rui Luís Chaves Mendes,
do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano de transmissões (03066675)Licínio Pereira Faustino,
da Escola Prática de Transmissões.
Alferes miliciano do serviço de material (16569682) António José
Miranda Lopes Coutinho, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobiiação de Lisboa
Alferes miliciano do serviço de material (01115565) Artur Norton
dos Reis, do Batalhão do Serviço de Material, devendo ser
considerado nesta situação desde 1 de Janeiro de 1980.
(Por portaria de 23 de Maio de 1991.)

Alferes milicianos do serviço de material (04256577) Teodoro Verdasca Vieira, (18514977) Gonçalo Vasconcelos Santos Conceição, (17554377) Joaquim Manuel Saraiva Ferreira, (06311077)
Altino Augusto Fernandes Padrão, (13407477) José Augusto
Afonso, (11667777) Carlos Fernando Lopes Almeida, (15504078)
António Nunes Barão, (11885478) Paulo Alexandre Hurtado
Florêncio, (06276978) Daniel Fernando Ricardo Oliveira Gonçalves, (05068378) Manuel José Oliveira Pereira, (04047878)
João Manuel Candeias Travassos, (1 1174779) António José Pedrosa Figueiredo, (02219977) Alexandre Pedro Ferreira Martins
Batista, (03200777) João Lourenço Ferreira Martins Batista,
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(00023877) João Paulo Almeida Gareia Branco, (0173'4977)
José António Colaço Gomes Covas, (03947377) Pedro Martinho
Lobo Reis Madeira, (08449077) Adalberto Temido Carvalho
Moutinho, (02398977) Carlos Jorge Assunção Romeu, (06544777)
Henrique Almeida do Vaie, (07693979) João Manuel Duarte
Cravina, (03187177) António Alfredo Girão Antunes, (00115777)
Francisco Manuel @ardoso Marques Fialho, (1002347i7) Pedro
Tição Tadeu, (14570877) Tosé Alberto Abrantes Rigor Tavares,
(08751178) António Eugénio Costa Paulitos Barris, (12504478)
Rui António Lehfeld Gouveia, (02995578) António Manuel Morgado Brandão Leal, (13559278) Eduardo Agostinho Neves,
(04418878) João Manuel Valente Pereira e (09853i179) Júlio
Armindo Aniceto Pires, do Batalhão do Serviço de Matefial.

Alferes milicianos do serviço de material (16932879) Constantino
Dias Teixeira, (06766180) José Aleixo Neves Soares, (131022-77)
Belarmino Alexandre Salvado Barata, (14016177) António Luís
Constantino Torres, (03159677) Joaquim Rui Longão Moura
Velez, (10238678) José Joaquim Charneca Caciro, (09177978)
António José Magalhães Bayan Ferreira, (16451478) CarloÉ
Alberto Dias Teixeira, (07294977) Jorge Domingues Lopes,
(10836478) José Eduardo Lourenço Correia Andrade; 615066378)
Pedro Luqueia Satarém, (16698279) Joaquim António Lino
Santos Oliveira e (02485680) Jorge Manuel Tormenta Pereira
Tomé, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes milicianos do serviço de material (00339477) Nélson Martins
Carreto, (01848378) Fernando Jorge Ferreira Fonseca, (02201578)
Paulo Manuel Rosa Loja, (12993178) José António Folgado
Roseiro, (05972178) José Pedro Serra Seixas, (07147379) Jorge
Femando Santos Pereira, (12259181) Joaquim José Oliveira
Pratas Pereira, (19728780) Francisco Rodrigo Grumer Duarte e
(19571580) António Manuel Moreira F. M. Barroco, do Bataihão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes milicianos do serviço de material (08132577) José Manuel
Ferreira Figueiredo, (00333978) Manuel Dias Lima Faria,
(15295478) Lichio Mendes Ferreira, (09933678) José vanuel
Silva Ladeira, (01644578) José Fernando Silva Pires, (03326678)
João Pedro Graça Rodrigues, (05823678) José Carlos ~odinhÔ
Serqueira, (19529579) José Manuel Pereira Ferro Camacho,
(11680679) José Manuel Dias Andrade Figueiredo, (15332779)
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Rui Manuel Elvas Gameiro Jorge, (06194079) Joaquim João
Lopes Morgado, (02284982) Mário Nentel Soares Portela,
(11823581) Nuno José Nunes Reis e (02658580) Luís Eug6nio
Teixeira Cardoso, do Batalhão do Serviço de Material.
Alferes milicianos de infantaria (16256382) António Simões Santos,
(07648980) Paulo Maria Santos, (17656983) Carlos Eugénio
Loureiro, (06070582) Rui Manuel Pereira Craveiro e (15779682)
Carlos Manuel Boucinha, do Regimento de Infantaria de Beja.
Alferes miiicianos de infantaria (14412779) Edmundo Parreira Mendes, (08416881) António Manuel Dias Matos Anciães e
(09224182) Jorge Manuel Teixeira Batista Simão, do Regimento
de Infantaria de Elvas.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (01890382) José Carlos
Ribeiro Martins Fialho Oliveira, do Regimento de Infantaria
do Funchal.
Alferes miiicianos de infantaria (01421180) Jorge Manuel Pereira
Santos e (11990980) Luís Filipe Mantos Alves, do Regimento
de Infantaria do Porto.
Alferes milicianos de artilharia (00265978) António Manuel Figueiredo Gaspar e (03696178) António Manuel Santos F. Silva, do
Regimento de Artilharia da Serra do Pilar.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

strito de Recrutamento e Mobilização de Faro
eres milicimo de infantaria (00157879) Júiio F i p e Pires T.
Sousa, Ido Regimento de Infantaria de Viseu.
('Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes miiicianos do serviço de material (13365878) Alcides Coelho
Furtado Dias, (13467278) Fernando José Freitas Matos Yunça,
(09918678) Jorge Manuel Carageto Ramires Ramos, (19750181)
Analídio Correia Ponte e (12076080) Vítor Manuel Jesus Fernades, do Batalhão do Serviço de Material.
Alferes miiiciano do serviço de material (08643378) Luís Arnaldo
Santana Bolas, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)
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Alferes milicianos do serviço de material (01129882) Jorge Emiliano
Lopes Vieira, (00789479) Nuno António Neves Nunes, (01192482)
José Maria Ribeiro Lopes, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes milicianos do serviço de material (19619582) Fernando José
Martins Vaz, (18784878) António José RosBrio Guerreiro,
(15313077) Jose Joaquim Pacheco Reis, do Batalhão do SeMço
de Material.
(Por pc

1 de Janr

nento e I
Tenentes milicianos de infantaria (00079378) António José Guedes F.
Amorim, (12810478), Manuel Jorge Silva Cardoso, (13911578)
Luciano Aberto C. R. Fernandes, (16736878) Armando Victor
Silva Morais, (07865478) Aicides Martins Pascoal, (10131078)
Ai~tónioJosé Machado Vasques, (02844978) José Fernando Ferreira P. Santos e (06623278) José Paulo Alves Feliz Santos, do
Regimento de Infantaria do Porto,
Alferes milicianos de infantaria (18439978) José Manuel Abrunhosa
F. Ferreira, (15684178) José Manuel Jesus Ferreira, (04339978)
Fernando Moreira Crispim, (03694078) José Maria Cadilhe Veiga
Coelho, (10657878) Fernando José Padrão F. Castro, (13121278)
António Jorge Ribeiro Carvalho, (14277878) Gaudêncio Manuel
Gonçalves Carneiro, (14162478) Ant6nio José Carvalho,
(16457478) Pedro Filipe Vasconcelos Batista, (16754378) Diogo
Mário Castro Azevedo, (15154778) Hipólito António Pinto P.
Leão, do Regimento de Infantaria do Porto.
AIFeres milicianos de infantaria (044201578) Renato Coutinho Ferreira
Ferreira Marques, (14891278) João
-Marqu
- es, (00569878) Manuel.----~ a n u e íCorreia Monteiro, (06665678) Fernando Salvador Monteiro, (00587678) Ant6nio Manuel Silva Pascoal, (08489978)
Ant6nio Alberto Fernandes Ribeiro, (09239678) José Artur Madureira Serrano, (18139878) Victor Manuel Sousa Silva,
(135 13578) Henrique Gonçalves Silva, (09127578) António
Nuno Fernandes Silva, (16780478) Augusto Santos Moreira
Silva, (16348378) Joaquim Vieira Soares, (13185078) Armando
António Santos Lourenço, do Regimento de Infantaria do Porto.
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Alferes miliciano de infantaria (00092379) José António A. R. O.
Aives, do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes milicianos de infantaria (03540482) Antbnio Augusto Abreu
L i a , (07513882) Joaquim Manuel Mota Magro, do Regimento
de Infantaria do Funchal.
Alferes milicianos de infantaria (11046477) Ant6nio Santos Moreira
Alves, 09981277) Victor Manuel SB Oliveira, (14178178) Joaquim Costa Moreira, (02528478) Artur Joaquim Mesquita Silva,
(03455379) José Pedro Gomes Soares Dias, (06179378) António
Manuel Poças Matos, (02074679) Joaquim Augusto Silva Dias,
(16002680) Carlos Aberto Santos Mendes, (00508181) Augusto
Manuel Santos, do Regimento de Infantaria do Porto.
Alferes miliciano de infantaria (02383675) José Jorge Abrante
Gonçalves, da Escola Prática de Transmissões.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Tenentes miiicianos de infantaria (0188
os6 Alberto Leite Silva,
(04140778) Femando Resende Amorun e (00467683) Rui Manuel
Mota Freitas Mendonça, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes milicianos de artilharia (11866878) Porfírio Pinto Soares,
(19252278) Agostinho Peixoto Silva, (10645278), Carlos Aberto
Aragáo Serafirn, (10645278) Carlos Renato da Silva Santos,
(07895878) António Oliveira Rodrigues, (02565878) Filinto
Laranjeira PBscoa, (01338078) Sebastião Domingues Oliveira,
(12511278) Manuel Paulo Dias Ferreira Nunes, (10701778)
António Armando Almeida Moura, (12873078) Manuel Alberto
Pereir3 Monteiro, (06180678) António Carlos Diogo Meireles,
"
(07400178) José Pedro Sannento Rebocho Lopes, (12008578)
António Augusto Finza Dantas, (10958978) José Manuel Marçal
Moura Constantino, (06731478) José António CataIáo, (09772878)
Carlos Fernando Ferreira Bastos, (01375778) João Paulo Leal
Araújo Aives, (14311178) Pedro Maria Carvalho C. Almeida e
(00455478) Anselmo Femando Ferreira Almeida, do Regimento
de Artilharia da Serra do Pilar.
Alferes miiiciano do serviço de saúde (13704978) Carlos Alberto
Ochoa Almeida, do Regimento de Infantaria do Porto.
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Alferes miliciano do serviço de saúde (17027978) Victor Manuel
Assis Cardoso, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar.
Alferes milicianos do serviço de material (18089180) Alfredo Manuel
Nunes Vieira, (13553677) Rui Jorge Brito Vranas, (10671176)
Eurico Manuel Elias Morais Carrapatoso, (10846476) António
Manuel Me10 Sousa Pereira e (04976376) Jorge Manuel Pinho
Sousa, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes milicianos do serviço de material (12058577) Edrrundo José
Ribeiro Barbosa, (10127679) Luis Manuel Martins Teixeira Mota,
(08591579) Miguel Maria Magalhães Queirós Sousa Cardoso,
(08381578) António Manuel Magalhães Teixeira e (03356178)
Victor Manuel Lisboa Padrão, do Batalhão do Serviço de
Material.
Alferes rnilicianos de transmissões (03554675) José Nuno Borregona
Lopes dos Santos, (03182475) Diamantino Rui da Silva Freitas,
e (07162375) Alvarim da Silva Marques de Almeida, da Escola
PrBtica de Transmissões.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes miliciano de educação física (03338478) Joaquim Femando
Vasconcelos Teixeira, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobiiação de Santarém
Alferes miliciano de infantaria (03149680) Marçal Lino G. Branco,
do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes miliciano de infantaria (15430878) Gil Maria Silva Reis,
do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (08525882) José Faustino Latas, do
Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)
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Alferes milicianos do serviço de material (05213277) Rogério Paulo
Pereira Fragoso, (18649679) Artur Luís Barroso Saldanha,
(09209879) António Manuel Costa Semião, (00381180) Carlos
Manuel Oliveira Marques e (13725280) José Joaquim André
Costa Neves, do Batalhão da Serviço de Material
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes milicianos do serviço de material (01439977) Alfredo Condesso Amante e (05582581) José Victor Santos Peseiro, do
Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de material (15704879) João Vasco
Oliveira Mateus, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal
Alferes miliciano de infantaria (11826078) António Joaquim F. P.
Pombo, do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Tenente miliciano de infantaria (14868478) Marco José Rosa Marques,
do Regimento de Infantaria de Beja.
Alferes milicianos de infantaria (13676681) Albano Jorge Rodrigues
Lopes e (10500182) Paulo Jorge Matias, do Regimento de Infantaria de Beja.
Alferes milicianos de infantaria (06980282) Gilberto Rui Santos Silva
e (00105182) Joaquim José Simões Patrício Almeida Viegas, do
Regimento de Infantaria de Elvas,
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria (04582277) José António Faria Pinto,
do Regimento de Infantaria do Porto.
Alferes milicianos do serviço de material (00547977) Victor Manuel
Pequito Luís, (19202078) Ezequiel Correia Santana, (04684278)
Carlos Jorge Santos Teixeira, (10588478) Victor Manuel Parreiras Solha, (01710279) Rui Manuel do Val Ferreira, (14104281)
Pedro Fernando Silva Costa, (13851480) Jaime Fernando Gon-
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çalves Lobato, (18733178) Carlos Manuel Rosado Figueira,
(10425279) Francisco José Bernardo Prego e (06464080) Fernando Manuel Martins Santos, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes milicianos do serviço de material (01411480) Fernando José
Rodrigues Rolo Duarte e (02416478) Avelino Lopes Silva, do
Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes milicianos do serviço de material (03819182) Carlos Manuel
Gomes Rodrigues Ramos, (14695782) Fernando Manuel Cristóvão Rodrigues e (15986677) Luís Filipe Veiga Durão, do
Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Vila Real
Tenente miliciano de artilharia (11826078) José Manuel Ferreira Barroso, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Viseu
Alferes miliciano de infantaria (08623978) Sérgio António Nunes
Coelho, do Regimento de Infantaria de Elvas.
(For portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Tenente miliciano de infantaria (17607678) José Victor Guerra Gonçalves, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Tenente miliciano de infantaria (18035477) Flávio Lopes Pereira,
do Regimento de Infantaria de Viseu.
Alferes milicianos de infantaria (17634177) Carlos Alberto Pereira
Melo, (16966278) Carlos Manuel Martins, (16441079) Amândio
Pereira Baía, (04560579) José Almeida Cesário, (01629279) Luís
António Martins Dias, (03254379) José Augusto Coelho Coro-
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nha, (19011778) Carlos José Coelho Pimentel, (02496979) Licínio Jesus Vaz, (17828277) António Manuel Guerra e (06341778)
António Aimeida Paiva, do Regimento de Infantaria de Viseu.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (05640678) José António
Pereira Sousa Paiva, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes miliciano de artilharia (05310678) Carlos Albano Barbosa
Santos, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes miliciano de transmissões (02152476)António Ângelo Almeida
Esteves de Figueiredo, da Escola Prática de Transmissões.
QPor portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano de material (00549982) António José Engrácia
Monteiro Simões, do Batalhão do Serviço de Material.
e o r portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Baixas de serviço
Oficiais de complemento, na situação de reserva, por terem atingido
o limite de idade, nos termos do O 5P do artigo 61.O do Decreto-Lei n.O 12 017, de 2 de Agosto, de 1926:
Direcção do Serviço de Pessoal
Alferes miliciano .de artilharia Joaquim Pedro Monteiro V. N. Jordão,
devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Julho
de 1991.
Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Tenente miliciano de infantaria José Joaquim Rúbio Massano,
.devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Julho de 1991.
Alferes miliciano de infantaria Fernando Manuel Pancada Vilas
Boas Bravo, devendo ser considerado nesta situação desde
10 de Julho de 1991.
Tenentes milicianos de artilharia António Rodrigues Fonseca
Raimundo, Adolfo Pinto Machado Dá Mesquita, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 4 e 8 de
Julho de 1991.
Alferes milicianos de artilharia Maurfcio Soares da Fonseca, Armando
Vicente Martins Gonçalves Luís, Alfredo E d i o Pinto de Sousa
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Pimentel, Francisco Alvaro Gonçalves, João Oliveira Bengala,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
5, 19, 20, 22 e 23 de Julho de 1991.
Alferes miliciano de cavalaria António Carlos Borges Nobre, devendo
ser considerado nesta situação desde 17 de Julho de 1991.
Tenente miliciano de engenharia Carlos Alberto Guimarães de Oliveira, devendo ser considerado nesta situação desde 23 de
Julho de 1991.
Alferes miliciano de engenharia Jorge Carlos Rodrigues Júlio Mestre,
devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Julho de 1991.
Tenente miliciano do serviço de saúde Mário Dimas Alves de
Oliveira, devendo ser considerado nesta situação desde 29 de
Julho de 1991.
Alferes milicianos do serviço de saúde João Luís Barroso da Fonseca,
Joaquim Trindade de Mascarenhas Pacheco, José Virgíiio Apolinário de Macedo, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 6, 10 e 23 de Julho de 1991.
Tenente miliciano do serviço de administração militar Ricardo
Francisco dos Santos Monteiro, devendo ser considerado nesta
situação desde 7 de Julho de 1991.
Alferes miliciano do seiviço de administração militar José Horácio
de Morais da Silva e Costa, devendo ser considerado nesta
situação desde 13 de Julho de 1991.
Quartel-General da Região Miiitar do Norte
Tenente miliciano de infantaria Celestino Pestana de Freixo, devendo
ser considerado nesta situação desde 31 de Julho de 1991.
Alferes miliciano de artilharia António Vicente de S. L. Sampaio
de Nóvoa, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de
Julho de 1991.
Quartel-General da Região Militar do Centro
Tenente miliciano de infantaria Herculano Martins dos Santos,
devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Julho de 1991.
Alferes milicianos de artilharia Manuel Soeiro de Almeida Viana,
António Batista Martins e Amável de Santa Marta Grancer,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
1, 21 e 25 de Julho de 1991.
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Tenente miliciano de engenharia António Martins Pires devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Julho de 1991.
Tenentes milicianos do serviço de saúde Luís Erse Baeta de Campos,
e Flores dos Santos Leite, devendo ser considerados nesta
situaçáo desde, respectivamente, 16 e 30 de Julho de 1991.
Quartel-General da Região Miutar do Sul
Alferes miliciano do serviço de saúde Abílio Dias Fernandes Tomé,
devendo ser considerado nesta situação desde 26 de Julho de
1991.
Quartel-General da Zona Militar dos Açores
Tenente miliciano de artilharia Webei Cabeceiras Batista, devendo
ser considerado nesta situaçáo desde 28 de Julho de 1991.
Quartel-General da Zona Militar da Madeira
Tenente miliciano do serviço de saúde Jorge Teófilo Jardim Buhler,
devendo ser considerado nesta situação desde 22 de Julho
de 1991.

IV -PROMOÇOES E GRADUAÇOES
Oficiais dos quadros permanentes
Corpo de oficiais generais
Promovido ao posto de general o brigadeiro (51392311) António Guerreiro Caetano, conforme deliberação do Conselho de Chefes de
Estado-Maior, em 21 de Maio de 1991, confirmada pelo Conselho
Superior de Defesa Nacional, em 6 de Junho de 1991, 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 21 de
Maio de 1991, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos.
Promovido ao posto de general o brigadeiro (51285611) António Marques Alexandre, conforme deliberação do Conselho de Chefes de
Estado-Maior, em 21 de Maio de 1991, confirmada pelo Conselho
Superior de Defesa Nacional, em 6 de Junho de 1991, ao abrigo
do disposto no n.O 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 21 de
Maio de 1991, data a partir da qual ihe são devidos os respectivos vencimentos.
Promovido ao posto de brigadeiro o coronel tirocinado de infantaria
(50990711) Jose Casimiro Gomes Gonçalves Aranha, conforme
deliberação do Conselho de Chefes de Estado-Maior, em 21 de
Maio de 1991, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Wacional, em 6 de Junho de 1991, ao abrigo do disposto no nS02 do
artigo 28.O da Lei da 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 21 de
Maio de 1991, data a partir da qual ihe são devidos os respectivos vencimentos.
Promovido ao posto de brigadeiro o coronel tirocinado de infantaria
(50559411) António Rodrigues da Graça, conforme deliberação
do Conselho de Chefes de Estado-Maior, em 21 de Maio de 1991,
confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional, em 6 de
Junho de 1991, ao abrigo do disposto no n." 2 do artigo 28.O da
Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas, aprovada pela
Lei n.O 29/82, de 11 de Dezembro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 21 de
Maio de 1991, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos.
Promovido ao posto de brigadeiro O corone1 tirocinado de infantaria
(51397711) João Manuel Carrt:ir0 Barbclsa, confc) m e deliberação
do Conselho de Chefes de Estaido-Maiore m 21 d!e Maio de 1991,
confirmada pelo Conselho Superior ae ueresa Hacional, em 6 de
Junho de 1991, ao abrigo do disposto no n.O 2 do artigo 28." da
Lei da 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 21 de
Maio de 1991, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos.

.

.

-a.

.

Promovido ao posto de brigadeiro o coronel tirocinado de artilharia
(51085411) António Gabriel Albuquerque Gonçalves, conforme
deliberação do Conselho de Chefes de Estado-Maior, em 21 de Maio
de 1991, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional,
em 6 de Junho de 1991, ao abrigo do disposto no n.O 2 do
artigo 28P da Lei da 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 21 de
Maio de 1991, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos.
Promovido ao posto de brigadeiro o coronel tirocinado de cavalaria
(52156011) Mário Arnaldo Jesus da Silva, conforme deliberação
do Conselho de Chefes de Estado-Maior, em 21 de Maio de 1991,
confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional, em 6 de
Junho de 1991, ao abrigo do disposto no nS02 do artigo 28P da
Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas, aprovada pela
Lei n.O 29/82, de 11 de Dezembro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 21 de
Maio de 1991, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos.
Promovido ao posto de brigadeiro o coronel tirocinado de engenharia
(50771511) António Bento Formosinho Correia Leal, conforme deliberação do Conselho de Chefes de Estado-Maior, em 21 de Maio
de 1991, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional,
em 6 de Junho de 1991, ao abrigo do disposto no n.O 2 do
artigo 28P da Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas,
aprovada pela Lei n.O 29/82, de 11 de Dezembro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 21 de
Maio de 1991, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos.
Promovido ao posto de brigadeiro o coronel tirocinado de transmissões
(50974411) Manuel António Lemos Ferreira Correia, conforme deliberação do Conseiho de Chefes de Estado-Maior, em 21 de Maio
de 1991, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa Nacional,
em 6 de Junho de 1991, ao abrigo do disposto no nP 2 do
artigo 28.O da Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas,
aprovada pela Lei n.O 29/82, de 11 de Dezembro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 21 de
Maio de 1991, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos.
(Por portarin de 6 de Junho de 1991.)

Armas e serviços
Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Coronel de cavalaria, supranumerhrio, o tenente-coronel (50434211)
Manuel Maria Pinheiro das Neves Veloso, contando a antigui-
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dade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1991.)

Adido
Guarda Fiscal
Coronel de artilharia, adido, o tenente-coronel (34234257) Luís MArio Ventura França Galvão, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1991.)

V

-COLOCAÇOES, EXONERAÇOES E TRANSFERÉNCIAS
Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Direcção da Arma de Infantaria

Tenente-coronel de infantaria (06270967) Américo José Guimarães
Fernandes Henriques, do Instituto de Altos Estudos Militares.
(Por portaria de 18 de Março de 1991.)

Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões
Capitão do serviço geral do Exército (50488111) João Fernando dos
Santos Ferreira, da Direcção do Serviço de Pessoal.
p o r portaria de 27 de Maio de 1991.)

Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Major de infantaria (03604970) João Manuel da Silva Santos Fernandes, do Depósito Geral de Material de Guerra.
(Por portaria de 22 de Maio de 1991.)
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Escola PrBtica de Infantaria
Major de infantaria (19168376) Jorge Manuel Alvaro Conde Rendeiro, do Batalhão de Apoio e Serviços da 1." Brigada Mista
Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 11 de Junhoi de 1991.)

Regimento de Infantaria de Faro
Tenente-coronel de infantaria (41296462) Rui Jorge Chagas Junqueira
dos Reis, do Quartel-General da Região Militar do Sul.
(Por portaria de 16 de Abril de 1991.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Tenente-coronel de infantaria (38150962) Manuel de Paiva Bastos,
do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego.
(Por portaria de 10 de Abril de 1991.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Coronel de infantaria (01423863) António Ramos da Rocha, do Quartel-General da Região Militar do Norte. Por despacho de 10 de
Abril de 1991 do General Chefe do Estado-Maior do Exército,
foi nomeado por ~escolhanpara o cargo de comandante.
(Por portaria de 20 de Maio de 1991.)

1 Brigada Mista Independente

Comando e Companhia de Comando e SeMços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente-coronel do quadro especial de oficiais (00777062) Manuel de
Araújo Lomba, do Agrupamento Base de Santa Margarida.
p o r portaria de 18 de Março de 1991.)

Instituto de Altos Estudos Militares
Capitão do quadro técnico de secretariado (14865973) João do Carmo
Guerreiro Baptista, do Batalhão do Serviço de Trahsportes.
(Por portaria de 3 de Junho de 1991.)
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Colégio Militar
Coronel de infantaria (50182511)Rui Manuel Gomes de Mendonça,
da Direcção da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 9 de Maio de 1991.)

Centro de Estudos Psicotécnicos do Exercito
Capitão de infantaria (04875683')Carlos José de Carvalho Moreira
Ferraz, da Direcção da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 17 de Junho de 1991.)

Tribunal Miiitar Territorial de Tomar
Capitão do quadro técnico de secretariado (12455068) Carlos Manuel da Silva Tavares Correia, do Regimento de Infantaria de
Tomar.
(Por portaria de 5 de Junho de 1991.)

2.O Tribunal Territorial do Porto

Coronel de infantaria (51406011) Artur Teófilo da Fonseca Freitas,
do Regimento de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 20 de Maio de 1991.)

Adido
Forças de Seguranpa de Macau
Coronel de infantaria (51405911)Alcino de Jesus Raiano, do Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo.
(Por portaria de 19 de Abril de 1991.)

Nomeação
O f i c h s Gerais de Fardamento e Equipamento do Porto
Tenente-coronel do serviço de administração militar (0142551 1) José
Emílio Gomes de Almeida, nomeado chefe da Sucursal das
Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Porto, nos
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termos do n.O 4 do artigo 4.0 do Decreto-Lei n.O 49 188 de 30
de Julho e mapa anexo, devendo ser considerado nesta situação
desde 10 de Abril de 1991.
(Por portaria de 10 de Abril de 1991.)

VI

-RECTIFICAÇAO DE PENSOES DE RESERVA

O valor da pensão de reserva do capitão de cavalaria (38103151)
Augusto Torres Mendes é alterado para 309 780800, desde 31
de Março de 1991.

O valor de pensão de reserva do tenente-coronel de engenharia
(50770311) Mário Eduardo Abrantes de M. Frazão é alterado
para 249 991$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
(Por portaria de 18 de Junho. de 1991.)

O valor da pensáo de reserva do major do serviço de administração
militar (51041011) Mtírio Augusto Ferreira Loureiro é alterado
para 269 000$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da pensáo de reserva do capitão do serviço geral do Exército
(39316957) Fernando da Silva Capela é alterado para
274 100$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
(Por portaria de 14 de Junho de 1991.)

O valor da rectificação de pensão de reserva do capitão do serviço
geral do Exército, na situação de reserva, (50421511) Joaquim
Moreira de Sousa foi alterado para 261 200$00, desde 1 de
Maio de 1991.
(Por portaria de 2 de Julho de 1991.)

Colocações e desempenho de funções
Continuam na efectividade de serviço
1) 0 brigadeiro (51264511) Carlos Alberto Ferreira Ribeiro
continuou a prestar serviço na Escola de Serviço de Saúde Militar,
após a sua passagem h situação de reserva em 2 de Julho de 1991.
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2) O coronel de infantaria (51393511) Fernando Ramos dos Reis
continuou a prestar serviço no Quartel-General da Região Militar
do Centro, após a sua passagem à situação de reserva em 12 de Juiho
de 1991.
3) 0 coronel veterinhrio do serviço de saúde (51338911) José
Calhaço Baginha continuou a prestar serviço na Direcção do Servip
de Saúde, após a sua passagem à situação de reserva em 23 de
Julho de 1991.

4) 0 major do serviço geral do Exército (52435811) Luis
Cerqueira da Silva continuou a prestar serviço no Comando-Chefe
das Forças Armadas nos Açores, após a sua passagem h situação
de reserva em 12 de Julho de 1991.
5) O capitão do serviço geral do Exército (50673611) Antbnio
Carreira Coelho continuou a prestar serviço no Comando-Geral da
Guarda Fiscal após a sua passagem B situação de reserva em 2 de
Abril de 1989.

Passam a prestar serviço
6) 0 coronel de infantaria na situação de reserva (50156311)
Carlos Alberto Machado de Brito passou a prestar serviço no
Serviço Nacional de Protecção Civil, desde 2 de Maio de 1983.

7) O capitão do serviço geral do Exército na situação de reserva
(50439011) Armindo Joaquim Martins Monteiro passou a prestar

serviço no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém, desde
5 de Julho de 1991.
Deixam de prestar serviço
8) O brigadeiro na situação de reserva (51460311) Fernando Rui
Mesquita da Costa Passos Ramos deixou de prestar serviço na
Inspecção-Geral do Exército, desde 1 de Julho de 1991.
9) O brigadeiro na situação de reserva (51390711) Aiípio Emíiio
Tomé Falcão deixou de prestar serviço no Gabinete de Macau desde
23 de Maio de 1991, passando a presth-10 no Estado-Maior do
Exército, desde a mesma data.
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10) O coronel de infantaria na situação de reserva (51275411)
Norberto Amílcar Sousa Luís Ramos deixou de prestar serviço no
Quartel-General da Região Militar de Lisboa, desde 1 de Julho
de 1991.
11) O coronel de infantaria na situação de reserva (50813811)
António Maria Filipe deixou de prestar serviço no Estado-Maior do
Exército, desde 1 de Julho de 1991.
12) O coronel de infantaria na situação de reserva (50266911)
António Soares Tavares da Costa deixou de prestar serviço no
Estado-Maior do Exército, desde 1 de Julho de 1991.
13) O coronel de infantaria na situação de reserva (50269011)
Fernando Alves Aldeia deixou de prestar serviço no Grupo de
Trabalho para a História do Exército, desde 1 de Julho de 1991.
14) O coronel de infantaria na situação de reserva (51284611)
Manuel da Cunha Sardinha deixou de prestar serviço no Grupo de
Trabalho para a História do Exército, desde 1 de Julho de 1991.
15) O coronel de infantaria na situação de reserva (51040211)
Jorge Rodrigues da Cunha Saco deixou de prestar serviço no Grupo
de Trabalho para a História do Exército, desde 1 de Julho de 1991.
16) O coronel de infantaria na situação de reserva (50061611)
Rogério Castela Jacques deixou de prestar serviço no Grupo de
Trabalho para a História do Exército, desde 1 de Julho de 1991.
17) O coronel de infantaria na situação de reserva (51063711)
Helder Fernando Pires Ataíde Ribeiro deixou de prestar serviço
na Direcção do Serviço Histórico Militar, desde 1 de Julho de 1991.
18) O coronel de infantaria na situação de reserva (51163111)
Virgílio Martins Raposo deixou de prestar serviço na Direcção do
Serviço Histórico Militar, desde 1 de Julho de 1991.
19) O coronel de infantaria na situação de reserva (50813611)
António Gomes Baptista Ferro deixou de prestar serviço na
Comissão para o Estudo das Campanhas de Africa, desde 1 de Julho
dc 1991.
20) O coronel de infantaria na situação de reserva (51376611)
Annindo Carlos de Oliveira Afonso deixou de prestar serviço na
Comissão para o Estudo das Campanhas de Africa, desde 1 de Julho
de 1991.
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21) O coronel de infantaria na situação de reserva (50266511)
Manuel dos Santos Moreira deixou de prestar serviço na Comissão
para o Estudo das Campanhas de Africa, desde 1 de Julho de 1991.
22) O coronel de infantaria na situação de reserva (51098411)
Fernando dos Reis Fernandes Caldeira deixou de prestar serviço na
Comissão para o Estudo das Campanhas de Africa, desde 1 de Julho
de 1991.
23) O coronel de infantaria na situação de reserva (51388711)
Carlos Henrique Duarte de Lacerda deixou de prestar serviço no
Distrito de Recrutamento e Mobilização do Funchal, desde 1 de Julho
de 1991.
24) O tenente-coronel de infantaria na situação de reserva
(45588655) José Lourenço Lucas Falcão deixou de prestar serviço no
Comando-General da Guarda Fiscal, desde 1 de Julho de 1991.
25) O coronel de artilharia na situação de reserva (50264611)
Francisco da Cruz de Freitas Teixeira de Aguiar deixou de prestar
serviço na Direcção do Serviço Histórico Militar, desde 1 de Julho
de 1991.
26) 0 coronel de artilharia na situação de reserva (50040611)
Jorge Alberto Mourão Cardoso Possidónio deixou de prestar serviço
no Gabinete de Documentação, Bibliotecas e Arquivos, desde 1 de
Julho de 1991.
27) O coronel de artilharia na situação de reserva (51369711)
Renato Gastão Schulze Costa Ferreira deixou de prestar serviço
no Instituto de Altos Estudos Militares, desde 9 de Julho de 1991
passando a prestá-lo no Gabinete de Macau desde a mesma data.
28) O coronel de cavalaria na situação de reserva (50278611)
Carlos Alberto Guimarães da Costa deixou de prestar serviço na
Comissão para o Estudo das Campanhas de Africa, desde 1 de Julho
dc 1991.
29) 0 coronel de cavalaria na situação de reserva (51321611)
António José de Faria Femandes deixou de prestar serviço no
Cofre de Previdência das Forças Armadas, desde 1 de Julho de 1991.
30) 0 coronel do serviço de administração militar (51472711)
Actício Dias da Silva Alves Tavares deixou de prestar serviço no
Estado-Maior do Exército, desde 1 de Julho de 1991.
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31) 0 coronel veterinário do serviço de saúde na situação de
reserva (50447911) José Jacinto Sales Madeira deixou de prestar
serviço na Direcção do Serviço de Saúde, desde 1 de Julho de 1991.
32) 0 tenente-coronel do serviço geral do Exército na situação
de reserva (506632 11) João Rodrigues Bemardino deixou de prestar
serviço no Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana, desde
1 de Julho de 1991.
33) O capitão do serviço geral do Exército na situação de reserva
(52119511) António Ramos deixou de prestar serviço no Regimento
de Artilharia de Costa, desde 1 de Julho de 1991.
34) O tenentecoronel do serviço geral do Exército na situação
de reserva (50438111) Victor Feliciano Rodrigues Vitorino deixou
de prestar serviço no Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana, desde 1 de Julho de 1991.

Outras situações
35) O general na situação de reserva (50273511) A d c a r Femandes Morgado foi nomeado para o cargo de presidente do Serviço
Nacional de Protecção Civil, sendo considerado na efectividade de
serviço, desde 26 de Junho de 1991.
36) 0 brigadeiro na situação de reserva (51197211) Henrique
Manuel Lages Ribeiro foi nomeado secretário-adjunto do Governador
de Macau, desde 16 de Maio de 1991, data em que passou a ser
considerado na efectividade de serviço.
37) Declara-se que o tenente-coronel de artilharia António Marques Abrantes dos Santos desempenha as funções de comandante
interino do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais,
desde 4 de Junho de 1991.
38) Declara-se que desde 1 de Julho de 1991, passou a prestar
serviço no Estado-Maior do Exército, na situação de diligência, o
capitão do serviço de administração militar (02372981) Jorge Manuel
Lopes Nunes dos Reis, da Escola Prática de Administração Militar.
39) Declara-se que desde 1 de Julho de 1991, presta serviço no
Estado-Maior do Exército, na situação de diligência, o capitão do
serviço de administração militar (03341581) João Manuel Lopes Nunes
dos Reis, da Escola Prática de Administração Militar.
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Cursos, estágios e tirocínios
40) Deve ser averbado aos oficiais a seguir identificados o
Curso Superior de Comando e Direcção, que frequentaram no Instituto de Altos Estudos Militares, no ano lectivo de 1990/91:

Coronel de infantaria (51400911) José António Pereira Brás.
Coronel de infantaria (51402311) José Luís Guerreiro Portela.
Coronel de infantaria (51403511) Joaquim José Falcão Galante de
Carvalho.
Coronel de artilharia (50926811) José Eduardo Martinho Garcia
Leandro.
Coronel de artilharia (50446811) Fernando Manuel Morais de Almeida.
Coronel de cavalaria (50432911) Abel Luís Lemos Caldas.
Coronel de engenharia (50767611) Carlos Eugénio do Carmo Martins.
Coronel de transmissões (50772511) João Afonso Bento Soares.
Coronel do serviço de saúde (50938411) António de Oliveira Pedro.
Coronel do serviço de administração militar (50021711) Victor Manuel Domingos.
Coronel do serviço de material (50772111) José Rui Lubrano Rodrigues de Almeida.
Coronel de infantaria, pára-quedista (37308762) Eduardo Maria Passarinho Franco Preto.

41) Deve ser averbado aos oficiais a seguir identificados o
Curso de Estado-Maior, que frequentaram no Instituto de Altos Estudos Militares, no ano lectivo de 1990/91, com a classificação final
que a cada um se indica:
Infantaria
Major (74738173) Raul Luís de Morais Lima Ferreira da Cunha,
aprovado.
Major (18224576) António Noé Pereira Agostinho, distinto.
Major (1 1532073) Horácio dos Santos, aprovado.
Major (19705172) Carlos Alberto Rodrigues Ferreira, aprovado.
Major (19519074) João Manuel Santos de Carvalho, aprovado.
Major (16569076) Luís Manuel Martins Ribeiro, aprovado.
Artilharia
Major (19834070) Victor Manuel Rodrigues Viana, distinto.
Major (1 1329673) José Hermhio Estêvão Alves, aprovado.
Major (02701574) Artur Parente da Fraga, aprovado.
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(80065569) Porfirio Anibal Gomes Morais, aprovado.
(16450473)Luís Manuel dos Santos Newton Parreira, aprovado.
(14487775) Mhrio Rui Correia Gomes, distinto.
(62253575) Raul Jorge Laginha Gonçalves Passos, aprovado.

Engenharia
Major (01619575) Duarte Veríssimo Pires Torrão, aprovado.
Transmissões
Major (14023675) Rui Manuel Xavier Femandes Matias, aprovado.
Serviço de Administração Militar
Major (09026475) José de Jesus Silva, aprovado.
Serviço de Material
Major (01917177) Alfredo Oliveira Gonçalves Ramos, aprovado.

Major (02182775) Luís Augusto de Noronha Krug, aprovado.
42) Deve ser averbado, aos oficiais a seguir identificados, as
classificações finais do Curso de Promoção a Oficial Superior, que
frequentaram no Instituto de Altos Esutdos Militares, no ano lectivo
de 1990/91:

Infantaria
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão

(16631778) António Luís Faria Martins, regular.
(17917781) Alfredo Luis Barrinhas da Costa Neto, suficiente.
(12157682) Rui Fernando Baptista Moura, muito bom.
(16376380) Manuel Caroço Prelhaz, muito bom.
(06656181) José António Rodrigues do Carrno, bom.
(02858881) José Manuel Cardoso Lourenço, muito bom.
(17585781) António José Lourenço da Fonte Rabaça, bom.
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Capitão (05084976) Rui Garcia Simões, regular.
Capitão (08891582) Jorge Manuel Cabrita Alão Correia da Silva,
bom.
Capitão (02400378) António José de Sampaio Silva, bom.
Capitão (05161381) Marco António Mendes Paulino Serronha, muito
bom.
Capitão (14315776) Rui Manuel de Almeida Esteves, bom.
Capitão (09777973) César Augusto Brás Martins, regular.
Capitão (11013973) Carlos Aiberto Cavaleiro Fernandes, regular.
Capitão (07372978) Eduardo José Martins Veloso, regular.

Capitão (09590382) Jesus Manuel Gallego Coelho, regular.
Capitão (00465879) Rui Manuel Freire Damásio Afonso, regular.
Capitão (11044776) Fernando da Costa Crespo, regular.
Capitão (18794480) Fernando Joaquim Alves Cóias Ferreira, bom.
Capitão (18261778) Luís Manuel de Figueiredo Tomé Medeiros,
suficiente.
Capitão (18966479) José Augusto de Carvalho Lourenço, regular.
Capitão (06255680) José Manuel Saraiva Dias Bento, regular.
Capitão (04248281) Pedro Amara Ferreira Neves, suficiente.
Capitão (02853680) Manuel Víriato Ramos Veloso, regular.
Cavalariw
Capitão (03033681) Tiago Maria Ramos Chaves de Almeida e Vasconcelos, muito bom.
Capitão (08255980) José António Domingues do Espírito Santo, bom.
Capitão (16567179) João Paulo Silva Esteves Pereira, bom.
Capitão (02078479) Carlos Alberto Baía Afonso, bom.
Capitão (03009380) Alberto Sebastiiio Neves Marinheiro, bom.
Capitão (16499879) Rui Alves Tavares Ferreira, bom.
Engenharia
Capitão (09170481) António José Fernandes Marques Tavares, bom.
Capitão (03838180) Mário Victor Simões, bom.
Transmissões
Capitão (17104379) Pedro Jorge Pereira de Melo, regular.
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Serviço de Administração Militar

Capitão
Capitão
Capitão
Capitão
Capitão

(03341581) João Manuel Lopes Nunes dos Reis, bom.
(02372981) Jorge Manuel Lopes Nunes dos Reis, bom.
(02404379) José ManueI Pronto do Rosário Santos, suficiente.
(06188679) Victor Joaquim Fonseca Rebelo, bom.
(00826081) Victor Manuel dos Santos Gomes, regular.

Serviço de Material
Capitão (18842377) Mário Jorge de Sande Pimentel da Cruz, regular.
Capitão (02268180) Carlos Jorge Sampaio Felgueira, regular.

Capitão (09013981) Fernando Manuel Dias Martins, bom.
Capitão (08941379) José António Marques Rodrigues, bom.
43) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Estágio
Complementar de Reconhecimento das Transmissões, que frequentaram na Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões,
no período le 7 de Março de 1991 a 31 de Maio de 1991, com aproveitamento:
Major de artilharia (12720778) Delfim da Fonseca Osório Nunes.
Capitão de infantaria (12355281) António José Almeida Rebelo Marques.
Capitão de infantaria (12564780) Alexandre José Gonçalves.
Capitão de infantaria (01591282) Jorge Manuel Carvalho Zilhão.
Capitão de artliharia (15170782) Joaquim Pedro Ribeiro Delgado
Ferrão.
44) Deve ser averbado ao tenente-coronel de transmissões
(34291562) João José Simões Roque o «Command- and General

Staff Coursem, que frequentou nos Estados Unidos da América, no
período de 20 de Junho de 1990 a 7 de Junho de 1991, com aproveitamento.
45) Deve ser averbado ao major de infantaria (03106173) Joaquim Carneiro Ribeiro o uInfantry Officer Advanced Course~que
frequentou nos Estados Unidos da América, no período de 6 de Janeiro de 1986 a 18 de Junho de 1986, com aproveitamento.
46) Deve ser averbado ao capitão de infantaria (03094283) João
Manuel de Sousa Menezes Ormonde Mendes o ~Infantry Officer
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Advanced Courses que frequentou nos Estados Unidos da América,
no período de 7 de Janeiro a 18 de Junho de 1991, com aproveitamento.
47) Tenente-coronel de infantaria (51000011) Fernando da Silva
Pinto Ribeiro do Quartel-General da Regiáo Militar do Norte, nos
termos do despacllo do General Ajudante-General, de 23 de Maio
de 1991, devendo ser considerado nesta situação desde 15 de Julho
de 1991.
Rectificações
48) Na Ordem do Edrcito, nS0 10, de 15 de Maio de 1991,
página 731, no obituário do tenente miliciano de infantaria
(01017764) Guilherme Gouveia de Almeida Coutinho do Distrito
de Recrutamento e Mobilização de Viseu, onde se lê «I3 de Dezembro de 1985s deve ler-se a31 de Dezembro de 1985~.
49) Na Ordem do Exército, 2.n Série, n.O 10, de 15 de Maio
de 1991, página 716, a alferes miliciano de artilharia António Jos6
de Azevedo, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa, chama-se Antímio José de Azevedo e não como se encontra publicado.
50) Na Ordem do Exército, n.* 11, página 741, de 1 de Junho
de 1991, onde se lê utenente do quadro técnico de secretariado
(34211356) António Bentos Correia Alemão, desde 12 de Junho
de 1 9 9 1 ~deve ler-se «tenente do quadro técnico de secretariado
(34211356) António Bentes Correia Alemão, desde 12 de Junho
de 1991s.

VI11

-OBITUARIO

-

Setembro, 15 Capitão reformado (5 1478211) Avelino Rodrigues
Gonçalves, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.

Julho, 19-Capitão
reformado (50251711) Francisco Vida, do
Quartel-General da Região Militar do Norte.
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O Chefe do Estado-Maior do Exército

José Alberto Loureiro dos Santos, general
Está conforme:
O Ajudante-General

Silvino da Cruz Curado, general
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Publica-se ao Exército o seguinte:

I

-DECRETOS, PORTARIAS
Ministério da Defesa
Estado-Maior do Exército

tl ,

Despacho nP 83/91

Assunto: Nomeação do Comandante da Brigada de Forças Especiais
1. Nomeio o brigadeiro (51397111) António Moreira de Aimeida
Correia, que vinha exercendo as funções de 2O
. Comandante

da Região Militar do Centro, para o cargo de Comandante
da Brigada de Forças Especiais (BFE), em substituiçãol do
brigadeiro (52155011) .Alvaro Pereira Bonito, designado para
nova missão de serviço.
2. O brigadeiro Aimeida Correia cessa as suas actuais funções em
24 de Maio de 1991, assumindo o comando .da Brigada de
Forças Especiais, em 27 de Maio de 1991.
3. O brigadeiro Pereira Bonito ap'iesenta-se no GabineteIChefe do
Estado-Maior do Exército, na manhã de 27 de' Maio de 1991.
Lisboa, 20 de Maio d e 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.
Despacho nP 97/91

Assunto: Nomeação do 2.O Comandante da Região Militar de Lisboa
1. Nomeio para o cargo de' 2.O Comandante da Região Militar de
Lisboa o brigadeiro (51397711) João Manuel Carreiro Barbosa.

.. .-
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2 O brigadeiro Carreiro Barbosa assume as suas novas funções
em 17 de Junho de 1991.

Lisboa, 12 de Junho de 1991. - 0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.

1

Despacho nP 99/91
Assunto: Nomeação do 2.O Comandante da Região Militar do Norte

/

fk,
L/

1. Nomeio para o cargo de 2.O Comandante da Região Militar do
Norte o brigadeiro (51200411) Manuel de Azevedo Moreira
Maia, actualmente a desempenhar as funções de 2.O Comandante
da Academia Militar.
2. O brigadeiro Moreira Maia assumir6 as suas novas funções em
data a indicar oportunamente.

\

'

Lisboa. 12 de Tunho de 1991.- 0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, ~ i s Alberto
é
Loureiro dos Santos, general.
Despacho nP 101/91
Assunto: Nomeação do Director da Arma de Infantaria
1. Nomeio para o cargo de Director da Arma de Infantaria o general
(51285611) Ant6nio Marques Alexandre, devendo assumir as
suas novas funções em 27 de Junho de 1991.
2. Por este motivo é exonerado, na mesma data, das funções de
Director interino da Arma de Infantaria o brigadeiro Joaquim
Simões Duarte, reassumindo o cargo de Inspector da Arma de
Infantaria, para que foi nomeado por meu Despacho de 25 de
Março de 1991 (n." 51/91).

Lisboa, 12 de Junho de 1991.-0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.
Despacho nP 109/91
Assunto: Nomeação do Novo Director Interino da Arma de Transmissões
Referência: Despacho na0 15/91, de 1 de Fevereiro de 1991
1. Nomeio o brigadeiro (51308311) Lino José Góis Ferreira, para
o cargo de Director Interino da Arma de Transmissões, em
substituição do coronel tirocinado João Carlos de A. de Araújo
Geraldes.
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2. O brigadeiro Góis Ferreira assume as suas novas funções em
3 de Julho de 1991.
3. O coronel Araújo Geraldes reassume, na mesma data (3Ju191),
as funções de Adjunto do General Director do Gabinete de
Estudos e Planeamento, para que foi nomeado pelo despacho
em referência.
Lisboa, 2 de Julho de 1991. - 0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.

I1

-JUSTIÇA

E DISCIPLINA

Condecorações
Por portaria de 19 de Junho de 1991
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.O, com referência ao n? 3 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o brigadeiro (51460311) Fernando Rui Mesquita da Costa Passos Ramos.
Por portaria de 30 de Junho de 1991
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.O e 25P, com referência ao na0 3
do artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de infantaria, na situação de reserva,
(50269011) Femando Alves Aldeia.
Por portaria de 8 de Julho de 1991
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.O e 25.O, com referência ao nS0 1 do
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artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de
1971, o coronel de artilharia (50448411) Fernando Nunes Canha
da Silva.
Por portaria de 10 de Julho de 1991
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.O e 25.O, com referência ao n . O 1 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de
1971, o coronel de infantaria (50188711) César Augusto Lopes
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.O e 25.O, com referência ao n.O 1 do
artigo 67P, todos do Regulamento da Medalha e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de
1971, o coronel de infantaria (51392911) Eurico Queiroz de
Sousa Azevedo.

I

4

,)
I

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.O, com referência ao n.O 1 do
artigo 67P, todos do Regulamento da Medalha e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de
1971, o coronel de infantaria (38389261) Cipriano de Sousa
Fernandes Alves.

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.O e 25.O, com referência ao n.O 1 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de
1971, o coronel de infantaria (40007361) Idííio de Oliveira
Freire.
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.O e 25.O, com referência ao n.O 1 do
artigo 67P, todos do Regulamento da Medalha e das Medalhas
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Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de
1971, o coronel de infantaria (51406011) Artur Teófilo da
Fonseca Freitas.

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 21P e 25.O. com referência ao na0 1 do
artigo 67P, todos do Regulamento da Medalha e das Medalhas
,I
Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de
1971, o coronel de infantaria, na situaçáo de reserva, (51392811)
:
Francisco António Alves Pereira da Rocha.

I
)c*
1

Por portaria de 4 de Junho de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1.n classe, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 32." e 33.O, com referência ao n.O 3
do artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de artilharia (51085411) António
Gabriel Albuquerque Gonçalves.
Por portaria de 10 de Julho de 1991
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.O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel
do serviço de saúde, médico, na situação de reserva, (50933811)
António Milheiriço Farraia.
Por portarias de 8 de Julho de 1991
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.O e 36." do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de
transmissões, engenheiro, (13020168) António Veríssimo de Sousa
Maia.
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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.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major do
serviço geral do Exército (51585811) Manuel Pires Diogo.
Por portarias de 10 de Julho de 1991
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.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major do
serviço geral do Exército, na reserva, (51350911) Manuel Ant6nio Cordeiro Saraiva.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2." classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33.O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major do
QPv/Guarda Fiscal (34007360) José Manuel Peixoto Martins.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3." classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33.0 e 36P do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão de
infantaria (12862380) Luis Filipe Tavares 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.O e 36." do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão de
infantaria (38166761) Joaquim Acácio Braga da Costa, da
Guarda Nacional Republicana.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3." classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33.O e 36P do Regulamento da
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Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão de
infantaria do QP/Guarda Nacional Republicana (38445761)
Alberto Magno Pereira de Castro.
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.O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão de
infantaria do QP/Guarda Nacional Republicana (07984364) Manuel Picas de Carvalho.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 38 classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33.O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão de
artilharia (03055776) José Alvaro Raposo Brito 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 36.0 do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão de
cavalaria (03033681) Tiago Maria Ramos Chaves de Almeida
e Vasconcelos.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3." classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33.0 e 36.0 do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
serviço de material (5 1677011) Alfredo da Costa Oliveira Brites.
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.O e 36P do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão do
QPvIGuarda Fiscal (02045165) Armando Humberto dos Santos
Ribeiro.

1010

ORDEM DO EXERCITO N." 16

2." Série

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.O 566171, de 20 de Dezembro, os
seguintes oficiais:
11 de Junho de 1991

Capitão do serviço geral do Exército (46200959) Francisco Paixão
Batista;
26 de Junho de 1991
Major do serviço de material (50143811) Reinaldo de Sousa Brites
da Conceição;
Capitão do serviço de material (51524411) Belarmino Micaelo Silveira;
1 de Julho de 1991
Tenente-coronel de cavalaria do QP/GNR (540476) José Manuel
Cardoso de Almeida Lopes;
Capitão do serviço de material (50137411) Lourenço da Silva Bastos;
Capitão de artilharia, na reserva, (42044061) Ant6nio Eduardo
Ferreira Mergulhão.
Por portaria de 24 de Junho de 1991
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.O
e 4P, do Decreto-Lei n.O 397185, de 11 de Outubro, o coronel
de infantaria, na situação de reserva, na efectividade de serviço (51338711) Carlos Henrique Duarte de Lacerda.
Por portarias de 25 de Junho de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de 2." classe de D. Afonso Henriques Patrono do
ExBrcito, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1P
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e 4.O, do Decreto-Lei n.O 397185, de 11 de Outubro, o coronel
de infantaria, na reserva, (51284611) Manuel da Cunha Sardinha.
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.O
e 4.O, do Decreto-Lei n.O 397185, de 11 de Outubro, o coronel
de infantaria, na reserva, (51040111) Jorge Rodrigues da Cunha
Saco.
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.O
e 4.O, do Decreto-Lei n.O 397185, de 11 de Outubro, o coronel
de infantaria, na reserva, (50061611) Rogério Castela Jacques.
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."
e 4.O, do Decreto-Lei n.O 397185, de 11 de Outubro, o coronel
de infantaria, na reserva, (51384511) Níveo José Ramos Herdade.
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.O
e 4." do Decreto-Lei nP 397185, de 11 de Outubro, o tenente-coronel de infantaria, na reforma, (50139311) Castro Ambrósio.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de 2." classe de D. Afonso Henriques- Pairono do
Exército, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 1.O
e 4." do Decreto-Lei n.O 397185, de 11 de Outubro, o major de
infantaria (40004672) Jacinto Joaquim Aidos.
Por portarias de 10 de Julho de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques- Patrono do Exército, de
2." classe, nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei n.O 397185,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido consiclerado ao abrigo
do artigo 1.O do mesmo decreto, o coronel tirocinado de engenharia (50771511) António Bento Formosinho Correia Leal.
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques-Patrono
do Exército, de
2P classe, nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei nP 397185,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.O do mesmo decreto, o coronel de engenharia, na
reserva, (51203011) Manuel Fonseca Ferreira Pinto Basto Carreira.

Louvores
Louvo o general, na reserva, (51050311) Arménio Nuno Ramires de
Oliveira, pela forma excepcional, esclarecida, competente, isenta,
objectiva, dedicada e perseverante como, durante seis anos e
meio, desempenhou as absorventes e importantes funçóes de
Coordenador do Grupo de Trabalho para a «História do Exército
(1910-1945)», para que foi nomeado por Despacho do General
Chefe do Estado-Maior do Exército, de 18 de Dezembro de
1984.
Escolhido e convidado para estas funçóes pelas suas especiais
qualificações e capacidades profissionais, de que se salienta a
sua lúcida inteligência, vasta cultura geral, profunda formação
humanista, grande poder de análise e inexcedível espírito de
missão, o general Ramires de Oliveira programou os trabalhos
e definiu metodologias de forma realista e objectiva, entregando-se à obra com grande entusiasmo e concitando o interesse de
todos quantos passaram a integrar o Grupo de Trabalho, não
obstante as dificuldades que teve de enfrentar quer no lançamento do projecto quer no decurso dos trabalhos.
Consciente da dimensão, responsabilidade e capital importância
do trabalho que o seu grupo deveria produzir, numa tentativa
de colmatar uma grave lacuna na história militar relativa à primeira metade do Século XX, em que ocorreram dois grandes
conflitos mundiais, o general Rainires de Oliveira aceitou, sem
reservas, a incumbência e dedicou-se à obra com elevado sentido
patriótico e constante procura da verdade factual e histórica,
sem ideias preconcebidas, finalizando o seu trabalho num valioso
subsídio para a história contemporânea do Exército e contribuindo, do mesmo passo, para a preservação de valores e defesa
de ideias que interessam não só à comunidade castrense, mais a
toda a sociedade e à Histjria Pátria deste século, fornecendo,
ainda, vasta e credível matéria de reflexão aos militares e aos
cidadãos em geral, com realce para as novas gerações e para os
estudiosos da História.
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Nomeado para o comando da EPA, após a descolonização, num
momento crítico da vida da Unidade e do próprio Exército,
promoveu, de forma metódica e sistemática a sua recuperação
para as tarefas próprias de Escola Prática, revelando, além da
preparação técnica que já lhe era reconhecida, excepcionais qualidades de comando, o que lhe permitiu o reforço da disciplina
interna, a organização do Centro de Estudos de Formação dos
Quadros de Artilharia de Campanha, com especial relevo para
os Cursos de Promoção a Capitão, e a obtenção de níveis crescentes de instrução e operacionalidade, assim consolidando O
seu elevado prestígio na Arma.
Nos sucessivos cargos e funções que ocupou posteriormente,
2.0 Comandante da Região Militar Centro, Inspector e Director,
Interino, da Arma de Artilharia, Sub-Chefe do Estado-Maior do
Exército, continuou a demonstrar as suas elevadas qualidades
militares, grande cultura geral e militar e sólidos conhecimentos
técnico-profissionais, elevada propensão e disponibilidade para
o trabalho de equipa, sempre norteados por assinalável bom
senso.
Como Inspector-Adjunto, na Inspecção-Geral do Exército, cargo
onde terminou a sua longa carreira de Oficial no activo, voltou
a revelar os seus profundos conhecimentos sobre a vivência no
Exército e da realidade das suas Unidades, apresentando propostas devidamente fundamentadas e realísticas sobre as formas
mais viáveis para solucionar os problemas concretos identificados, tornando-se, neste âmbito, e como responsável pelas realizações das inspecções gerais do Exército, que iniciou, um óptimo
colaborador do Inspector-Geral do Exército.
Por toda a sua brilhante carreira militar, alicerçada ao longo
de quarenta anos de serviço activo, na dignidade, espírito de
bem servir, lealdade, camaradagem, eficiência e amor ao Exército e à Pátria, o brigadeiro Passos Ramos deixa as Forças Armadas com a consciência do dever cumprido, por vezes em situações muito difíceis quer em campanha quer em tempo de paz,
e com a amizade e o respeito de todos que com ele serviram,
devendo os serviços por si prestados e que honraram e dignificaram o Exército e a Nação ser classificados de excepcionais,
relevantes e muito distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 17 de Junho de 1991. -0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberfo Loureiro dos
Santos, general.
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Louvo o brigadeiro (51393011) Rui Xavier Lobato de Faria Ravara,
pela excepcional competência e dedicação com que desempenhou as importantes funções de 2.O Comandante da Região
Militar de Lisboa, durante mais de 19 meses, evidenciando,
para além de uma muito sólida bagagem técnico-militar, excepcionais dotes de carácter e relevante espírito de bem-servir.
Dotado de apurada capacidade de análise das complexas e diversificadas questões que quotidianamente se colocam ao Comando
da Região e ajuizando sobre as mesmas com notável sentido
de oportunidade e ponderação, cedo se revelou como valioso
colaborador do General Governador Militar de Lisboa, quer
através de abalizados pareceres quer nas correctas tomadas de
decisão nas matérias em si legalmente delegadas.
No desempenho da função inspectiva a nível regional, desenvolveu intensa e profícua actividade, desde o âmbito mais restrito da Instrução aos mais alargados campos da Prontidão
Operacional e das Inspecções ~ e i a i s ,confirmando o seu já
reconhecido dinamismo, sentido de organização e de coordenação, abnegação e profundidade dos seus conhecimentos militares.
São ainda dignas de realce as suas actuações na organização,
planeamento, preparação e execução de várias cerimónias e
desfiles militares de nível nacional, englobando os três Ramos
das Forças Armadas e as Forças de Segurança, nos quais assumiu o comando das forças em parada com inexcedível aprumo, determinação e rigor.
Oficial de elevada cultura e inteligência, de grande coragem
moral e vincada personalidade, revelando aptidão para bem
servir em diferentes circunstâncias, é o brigadeiro Faria Ravara
digno de ocupar postos de superior hierarquia e responsabilidade.
Pelo conjunto dos seus atributos pessoais e pela brilhante actividade desenvolvida como 2." Comandante da Região Militar
de Lisboa, merece o brigadeiro Faria Ravara que os serviços
por si prestados no desempenho destas funções, dos quais
resultou honra e lustre para a Instituição Militar, sejam considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 10 de Julho de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos
Santos, general.
Louvo o coronel de infantaria (51392911) Eurico Queiroz de Sousa
Azevedo, pela forma competente, eficiente e dedicada como
desempenhou as variadas missões que lhe foram cometidas, em
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campanha e em tempo de paz, ao longo de mais de trinta e
oito anos de serviço militar no activo, que agora cessa, para,
a seu pedido, transitar para a situação de reserva.
Durante as mais recentes campanhas do Exército Português,
em Africa, quer como Comandante de Companhia e Oficial
do Estado-Maior de escalão Batalhão nos Teatros de Operações
de Moçambique e Angola, quer como Chefe de Serviço de
Reconhecimento das Transmissões em Angola, evidenciou competência profissional, iniciativa e capacidade de organização, qualidades que ihe permitiram cumprir missões relevantes para o
Exército e para Portugal, conforme consta de públicos louvores
conferidos, designadamente do General Chefe do Estado-Maior
do Exército.
Nomeado Comandante do Batalhão de Informações e Reconhecimento das Transmissões e do Regimento de Infantaria de
Angra do Heroísmo, revelou mais uma vez as suas altas virtudes militares, onde sobressaíram o seu elevado espírito de
missão, o sentido do dever e de lealdade, tendo a sua acção
sido distinguida e considerada de muito valor.
Desempenhando nos últimos anos as importantes missões de
Chefe do Serviço de Reconhecimento das Transmissões, desenvolveu uma actividade dinâmica na 6rea da instrução e
permanente actualização do Serviço, desenvolvendo por sua
iniciativa em propostas bem fundamentadas, trabalhos e estudos
diversos de grande valor, para a modernização de equipamentos
criptográficos para o Exército e para diversos Organismos
Nacionais.
Pelo extraordinário empenho e relevantes qualidades pessoais
demonstradas ao longo da sua carreira militar nas mais variadas situações, e de inteira justiça louvar a acção do coronel
Sousa Azevedo, sendo de considerar extraordinários, relevantes
e distintos os serviços por si prestados e dos quais resultou
honra e lustre para o Exército.
Ministério da Defesa Nacional, 20 de Maio de 1991.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos
Santos, general.
Louvo o coronel de infantaria (50188711) César Augusto Lopes
Rodrigues, porque no exercício das funções de Comandante
do Regimento de Infantaria de Elvas, que desempenha há mais
de dois anos, se tem evidenciado por uma acção muito dinâmica e eficiente.
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Com excelentes qualidades de comando, já referidas ao longo
da sua folha de serviços, dotado de uma sólida capacidade de
organização, soube harmonizar e conjugar as múltiplas tarefas
decorrentes da missão do Regimento, com especial realce para
a instmçáo, preparação do encargo operacional e melhoria das
instalações, e evidente preocupaçáo pela conservação do extenso
património nacional 3 sua responsabilidade.
Possuidor de uma personalidade bem marcante, com espírito
generoso, cultivando a camaradagem em alto grau, com firmeza de carácter e extraordinárias qualidades profissionais e
humanas, fomentou entre os subordinados forte espírito de
missão que concorreu decisivamente para o elevado nível de
eficiência e disciplina da sua Unidade.
Durante o período em que exerce o comando do Regimento
tem estabelecido e desenvolvido óptimas relações de convívio
com as autoridades e população civil de Elvas, o que tem motivado frequentes referências elogiosas ao Regimento nos diferentes orgãos de comunicação social.
Com as autoridades militares do país vizinho estabeleceu laços
de amizade e boa vizinhança, prestigiando o Exercito em todas
as actividades militares e sociais, criando e mantendo um bom
relacionamento entre as Unidades de fronteira.
Pela sua conduta pautada pela disciplina, bom senso, preocupação constante pela imagem positiva do seu Regimento tem
vindo o coronel César Rodrigues a desenvolver uma acção de
comando muito eficaz, pelo que é justo reconhecer os seus
serviços, que trouxeram lustre e honra para a Região a para o
Exército, como extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 31 de Maio de 1991. - 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, losé Alberto Loureiro dos
Santos, general.
OJ 213 C? hl?AJdc[[
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Louvo o coronel de infantaria (38389261) Cipriano de Sousa Fernandes Alves, pela elevada competência, extraordinário espírito de missão e excelentes qualidades humanas e profissionais
com que, há quase dois anos e meio, vem desempenhando o
cargo de Comandante do Centro de Condução Auto n." 1, no
qual tem mais uma vez confirmado a magnífica capacidade
militar que se lhe reconhece.
Tendo-se já anteriormente revelando como um distinto Oficial
do Estado-Maior da Região Militar do Norte, qualidade em que
desenvolveu intensa e profícua actividade nas mais diversas
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áreas e se afirmou no planeamento e na conduta de exercícios
da maior responsabilidade, visando o treino operacional dos
Quadros e das Tropas, tem sabido agora, graças principalmente
à sua experiência, ao seu dinamismo e h sua inteligência, levar a
bom termo, em todas as situações, as tarefas cometidas à sua
Unidade, mostrando-se assim tamb6m fortemente vocacionado
par a função de comando.
Vindo a dedicar particular atenção à instrução e h formação
cívica e militar dos graduados e praças em Serviço Efectivo
Normal (SEN), tem conduzido o Centro de Instrução de Condução Auto n.O 1 a padrões de elevado rendimento, incentivando
o conhecimento e o querer dos seus subordinados e criando
com eles uma equipa muito coesa, cujo espírito de corpo contribui, poderosamente, para um aumento na efic6cia do cumprimento da missão.
De salientar também a excelente acção que vem desenvolvendo
na gestão do património da sua Unidade, tendo revelado, neste
campo, grande aptidão e capacidade imaginativa, qualidades
que, aliadas a um entusiasmo inquebrantável, lhe têm permitido obter acentuadas melhorias nas instalações, mau grado as
enormes carências de recursos humanos e materiais com que se
vem defrontando.
Deve realçar-se ainda a renovação que já introduziu na racionalização dos serviços e actividades da Unidade, com importante
incentivo à informatização e forte combate à rotina estabelecida, no sentido de caminhar rumo a uma gestão moderna, tudo
graças ao seu invulgar espírito de iniciativa, muita ponderação
e tenaz persistência,
Nas relações com a sociedade civil, sempre tem pautado as
suas atitudes pelos princípios da colaboração, da sociabilidade
e da correcção, sendo digno de menção o alto conceito em que
é tido no meio local, quer pelas autoridades, quer pela população em geral.
1Pelo conjunto de qualidades referidas e ainda pela sua total
lealdade, são sentido de camaradagem, sólida competência e
forte espírito militar, deixa o coronel Fernandes Alves, na
altura em que se prepara para receber nova missão, marca
importante no CICA n.O 1 e na cidade de Penafiel, tendo a
sua acção constituído honra e lustre para a Região Militar do

-

2.' SbRe

ORDEM DO EXERCITO N.O 16

1019

norte e para o Exército e correspondendo a serviços que com
o maior gosto classifico de relevantes, extraordinários e distintos.
--

Ministério da Defesa Nacional, 31 de Maio de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos
Santos, general.
' ,
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Louvo o coronel de infantaria (51406011) Artur Teófilo da Fonseca
Freitas, pela forma altamente eficiente como vem desempenhando, há quase dois anos e meio, o cargo de Comandante
do Regimento de Infantaria de Vila Real.
Oficial competente, disciplinador, activo e desembaraçado, grande cultor da lealdade e do dever e dotado de forte espírito de
missão, tem vindo a dinamizar, impulsionar e coordenar, devotada e eficazmente, todas as actividades da sua Unidade, conduzindo-a a elevados padrões de desempenho, ,no que são evidentes, também, as suas excelentes qualidades de trabalho e a
sua natural aptidão para o exercício do comando.
Cabendo-lhe a responsabilidade do RIVR em período particularmente difícil, durante o qual se conjugaram fortes carências
em Oficiais, nomeadamente Oficiais Superiores, com obras profundas no respectivo edifício do Comando (obrigando à reinstalação, em situação muito precária, de todos os órgãos&
Unidade ali alojados) e ainda com forte sobrecarga anual da
área da instrução, por virtude do novo esquema superiormente
f i a d o para o Curso de Formação de Praças, ainda assim tem
conseguido congregar os esforços, unificar as vontades e, em
suma, incentivar os seus subordinados, para um trabalho denodado e positivamente consequente. Na instrução e no treino,
. o esforço exercido vem sendo notável, tendo em conta a nova
necessidade de acolher e preparar, em 5 turnos/ano, os recrutas destinados às especialidades do ((Grupo A», o que todavia não dispensou a Unidade de continuar a deter a responsabilidade de fazê-lo, num turno anual, relativamente às demais
especialidades, e de manter, devidamente treinada e apta, a
Subunidade Operacional pela qual responde. Tal esforço tem
sido por si realizado, orientado e acompanhado, sem que um
s6 sinal de desalento, incómodo ou mesmo cansaço tivesse
alguma vez sido, transmitido ao seu chefe imediato, o que demonstra bem a têmpera do militar que vem comandando o
RIVR.
_.
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Também na organização, concepção e adaptação das instalações e na promoção de reparações e obras mínimas necessárias
ao parque estrutural sob sua responsabilidade, tem desenvolvido
trabalho aturado, oportuno e muito meritório, o que é tanto

firmeza de

do Norte e p a r c p Exército, e à qual corresponderam serviços
que, na altura em que se prepara para receber nova missão,
muito justamente considero como extraordinários, relevantes e
distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 31 de Maio de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos
Santos, general.
Louvo o coronel de infantaria, na reserva, (51392811) Francisco
António Alves Pereira da Rocha, pela forma altamente eficaz
e muito digna como, ao longo de mais de três anos, vem desempenhando o cargo de Chefe do Serviço de Justiça da Região Militar
do Norte.
Oficial clarividente, meticuloso, íntegro e muitíssimo dedicado,
sempre tem pautado a sua valiosa actuação pelos ditames da
moral, do espírito militar e da coerência, confirínando-se como
um militar de sólida formação profissional, capaz de realizar
cabalmente todas as tarefas que, no seu âmbito funcional, lhe
têm sido cometidas.
Perfeitamente integrado nos assuntos da justiça e inteiramente
cônscio da importância e da delicadeza de que os mesmos se
revestem no quadro da acção de comando ao nível de uma Região Militar, mormente no que respeita h administração do
pessoal, em virtude dos reflexos profundos que geralmente provocam no moral dos Quadros e das Tropas, conseguiu criar e
tem conseguido manter, no seu Serviço, um ambiente muito
salutar e harmónico de trabalho e de convivência, aliás digno
do maior realce, e vem propondo a adopção das medidas mais
adequadas para enfrentar as diversas situações, tendo como
única finalidade facilitar a aplicação da justiça e da disciplina
militares na Região a que pertence, enquanto que, simultanea-
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mente, vem prestando ao seu Comandante e a todos quantos
têm frequentemente acorrido ao Serviço de Justiça, o mais avisado conselho e uma colaboração a todos os títulos preciosa.
Neste particular, é tamb6m de enaltecer a qualidade dos laços
de amizade e camaradagem que tem sabido estabelecer e desenvolver com e entre todos os que na sua Região Militar se
encontram mais directamente ligados as questões da Justiça, aqui
se mencionando, em especial, os titulares das Unidades, Estabelecimentos e brgãos.
Mas, significativamente, também esse esforço de óptima ligação e cooperação se tem feito sentir em relação ao órgão da
Polícia Judiciária Militar em apoio da Região Militar do Norte
e bem assim aos Tribunais Militares e Civis, visto que, vjndo
ele a ser flagrantemente frutífero, em muito tem igualmente
facilitado a acção do Comando Territorial que serve, desta forma
contribuindo, constantemente, para o seu prestígio e dignificação. A qualidade de toda esta actividade, em área tão difícil, complexa e trabalhosa, tem sido possível mercê do seu
invulgar espírito de missão e extrema seriedade de processos
e atitudes, a que alia sólida competência profissional, muita
sensatez, inteligência, cultura e equilíbrio, firmeza de carácter,
espírito de sacrifício e noção perfeita das responsabilidades e
do melindre de muitas das situações enfrentadas.
Em face das qualidades mais uma vez demonstradas e que tem
sabido aplicar, exemplarmente, ao serviço de uma função tão
sensível e fulcral, tem vindo o coronel Pereira da Rocha a constituir-se como um óptimo colaborador do Comando da Região
Militar do Norte, no desenvolvimento de uma acção valiosa,
persistente e acertada que comporta honra e lustre para o Exercito e para a Instituição Militar, em geral, e que corresponde
a serviços que muito justamente se consideram extraordinários,
relevantes e distintos.

Ministério da Defesa Nacional, 31 de Maio de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do Ex6rcit0, José Alberto Loureiro dos
Santos, general.
Louvo o coronel de artliharia (50448411) Fernando Nunes ~ a n h a
da Silva, pela forma altamente eficaz, muito competente e
extremamente dedicada como desempenhou as funcões de 2 . O
Comandante da Escola Prática de Artilharia e vem desempenhando as funções de ~ub-chefedo Estado-Maior do Quarrel-General da Região Militar do Sul.
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Oficial dotado de um conjunto invulgar de qualidades pessoais
e intelectuais, de uma cultura geral e militar acima da mddia
e de uma notável facilidade de raciocínio, confirmou as suas
já reconhecidas faculdades de organização e de gestão, o seu
espírito de iniciativa, a sua sólida preparação técnico e a sua
enorme capacidade de trabalho.
Tendo a seu cargo, por inerência de funções, a chefia do Estado-Maior da Escola, revelou em todas as circunsthncias e apesar
da diversidade das tarefas que lhe. estavam cometidas excepcional sentido do dever e de sacrifício, muito senso na coordenação das várias secções, grande abertura de espirito e um
conhecimento muito perfeito e profundo da vida da Escola,
criando um excelente relacionamento com todos os seus colaboradores e contribuindo de forma decisiva para a m-afio do rendimento dos reduzidos recursos humanos e tinan.
ceiros existentes.
de Artilharia, accionou
Como 2.O Comandante da Escola
e decidiu os assuntos que lhe foram delegados, evidenciando
de forma excepcional a sua experiência profissional, dinamismo e
elevada competência, encontrando sempre as soluçõ-s nisis
equilibradas para os problemas e transmitindo urna invulgar
dinâmica a todas as áreas da sua responsabilidade revelando em
todos os seus actos de serviço uma perfeita identificação com
a ideia e orientação do Comandante.
Conio Sub-Chefe do Estado-Maior do Quartel-General da Região
Militar do Sul manteve e desenvolveu todas as suas características de oficial dinâmico e empreendedor sempre preocupado com a melhor rentabilização dos meios existentes e pelo
bem-estar do seu pessoal.
Pela forma extremamente empenhada, esclarecida, digna e eficiente como o coronel Canha da Silva vem desempenhando as
suas funções, num ambiente de exemplar relacionamento, inexcedível lealdade e de permanente disponibilidade, dela resultando
I ' . -hofit;ri e lustre para a Região Militar do Sul e' para o Exército,
. . ' L devemr:os seus serviços ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 31 de Maio de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos
Santos, general.
Louvo o coronel de artilharia (51085411) António Gabriel Albuquerque Gonçalves, pela elevada competência, dedicaçõo e excepcionais qualidades e virtudes militares, evidenciadas durante
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' cerca de vinte meses no desempenho das funções de Chefe

.

do Serviço Cartográfico do Exército.
Oficial de carácter impoluto, com grande aptidão para bem
servir em circunstâncias diversas e revelando um elevado grau
de lealdade, desenvolveu no Serviço que chefiou actividades
relevantes na sua reorganização e na gestão dos recursos que
lhe foram atribuídos, enfrentando com êxito o desafio tecnológico com novos projectos na área da cartografia e informática, sendo not8veis os níveis alcançados, que se projectaram com valor e prestígio a nível nacional e internacional,
afirmando-se assim como oficial de elevada qualificação que
deve ser apontado como merecendo o respeito e a consideração
pública.
Oficial dotado de elevada coragem moral, soube sempre com
inteligência e elevado bom senso, enfrentar situações difíceis
sensíveis e de grande complexidade, elaborando propostas bem
fundamentadas que permitiram a tomada de decisões de reconhecido interesse para o Exército.
De salientar ainda a sua elevada capacidade de iniciativa, que
se traduziu em resultados altamente positivos, na formação
e actualização técnica de pessoal do SCE, em especial dos
quadros superiores, no lançamento de projectos diversos de
investigação e desenvolvimento melhorando a capacidade da
produção cartográfica em quantidade, qualidade e diversidade,
e ainda no- incremento do apoio geocartogr8fico prestando h
comunidade civil nacional com notável benefício para os projectos de desenvolvimento regional e local do País.
Pelas qualidades demonstradas e ainda pelo espírito de sacrifício, de abnegação e de obediência, que sempre cultivou no
período em que chefiou o SCE, é o coronel Albuquerque Gonçalves merecedor, de que os Serviços por si prestados ao
Exército sejam considerados relevantes 'importantes e de muito
elevado mérito.

Ministério da Defesa Nacional, 4 de Junho de 1991. - 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos
Santos, general.
Louvo o coronel de infantaria (40007361) IdMo de Oliveira Freire,
porque no exercício do Comando do Batalhão de Infantaria de
Aveiro, para o qual foi nomeado por escolha, por despacho
de 24 de Agosto de 1988 do Chefe do Estado-Maior do Exército, empenhou permanentemente a sua elevada e reconhecida
capacidade de comando e chefia na prossecução dos objectivos
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que, esclarecida e oportunamente, seleccionou no sentido do
cumprimento integral da missão cometida i3 Unidade.
Conhecedor das dificuldades em efectivos que teria que enfrentar, certo da escassez dos meios materiais e financeiros que
iriam ser postos B sua disposição, ciente da situação das infraestruturas e das necessidades imperiosas para a sua manutenção
e conservação, foi a confiança nas suas qualidades e a certeza
de que saberia motivar os oficiais, sargentos, praças e civis que
iriam servir sob as suas ordens que lhe acicataram a vontade
e a determinação, não apenas de manter mas, ainda, de aumentar
o prestígio de que goza o Batalhão de Infantaria de Aveiro.
Foi assim que, durante o seu comando, se manteve no mais
elevado nível a actividade de instrução da Unidade, com os
resultados amplamente confirmados na realização de exercícios
locais e a participação em exercícios regionais e nacionais e
também numa actividade de inspecção conduzida pela Inspecção-Geral do Exército, de quem mereceu as mais altas pontuações e referências elogiosas particularmente significativas.
Impulsionando a actividade físico-militar e desenvolvendo um
espiríto competitivo correcto e disciplinado levou a sua unidade
B conquista dos primeiros lugares nos campeonatos desportivos
da Região Militar do Centro e em provas de âmbito nacional
das quais se salienta. pela sua importância e características físico-militares, a prova de patrulhas Nuno Alvares.
Atento ii importância do conhecimento e viv&ncia da unidade,
por parte do meio civil envolvente e dos familiares dos militares
ali em serviço, apoiou as mais diversas iniciativas e tomou
outras, no sentido de desenvolver as relações com o exterior,
com resultados vincadamente positivos para a imagem do Exército e das Forças Armadas em geral.
Mantendo estreitas relações com as autoridades civis, religiosas,
dos outros ramos das forças armadas, das forças militarizadas
e de segurança, mereceu de todos os seus representantes as melhores referências e o reconhecimento pelas excepcionais qualidades de comando, camaradagem e espírito de missão.
Tanto no apoio Bs populações como na participação em actividades de âmbito da protecção civil ou na prevenção de fogos
florestais, a disponibilidade do Batalhão de Infantaria de Aveiro
foi uma constante, ii qual não faltou o empenho nem a presença
do seu comandante.
Se a acção de comando do coronel de infantaria Idílio Freire
se fazia sentir em cada momento da vida interna da Unidade
desde a elaboração de normas, directivas ou instruções até ao
funcionamento dos diversos serviços, tal acção não era menor
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no exterior, quando ao Batalhão era cometida a responsabilidade
de qualquer organização ou a sua presença em guardas de honra.
Pelo aprumo, disciplina, rigoroso atavio e garbo dos seus militares, pela manifestação de apurada instrução, foi mais que uma
vez referido por altas patentes das Forças Armadas a quem
prestaram honras, o apreço que ihes merecia tal comportamento,
com o pedido expresso de que fosse transmitido ao comandante
da Unidade.
E porque uma unidade é o que for o seu comandante, o valor
e os serviços prestados pelo coronel Idilio Freire não podem
deixar de ser enformados por tudo quanto emana do Batalhão
de Infantaria de Aveiro em orgulho e determinação, disciplina
e prontidão, espírito de corpo e camaradagem.
As excepcionais qualidades militares do coronel Idíiio Freire, B
sua competência profissional, a uma lealdade e frontalidade
exemplares, a uma disponibilidade permanente, juntam-se pois
os serviços relevantes e distintos por si prestados no comando
do Batalhão de Infantaria de Aveiro dos quais resultou honra
e lustre para o Exército.

Ministério da Defesa Nacional, 6 de Junho de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos
Santos, general.
Louvo o coronel de infantaria na situação de reserva, na efectividade
de serviço, (51338711) Carlos Henrique Duarte de Lacerda, pela
forma extraordinariamente empenhada e prestigiante como serviu o Exército durante a sua longa e multifacetada carreira
militar.
Imbuído de grande espírito de missão, toda a sua actuaçiio, tanto
nas diversas unidades e órgãos do continente e dos arquipélagos
dos Açores e da Madeira em que serviu, como no cumprimento
de cinco comissões de serviço nos ex-territórios portugueses da
India e da Africa, caracterizou-se por elevada competência
técnico-profissional, forte dinamismo e capacidade de iniciativa,
qualidades a que aliou sempre uma notória capacidade de motivação das suas tropas, nomeadamente em situações de campanha, mercê do seu exemplo e do cunho humano do seu relacionamento com os subordinados, grangeando-lhes, assim, estima
e consideração.
Merecedor de especial realce, foi ainda a acção do coronel
Lacerda no desempenho das funções de 2.O Comandante da
Zona Militar da Madeira sempre pautada por inexcedfvel lealdade,. apurado sentido de justiça, frontalidade e por um cor-
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recto entendimento do conceito de acção do seu Comandante
de quem se constitui um notável colaborador.
Na chefia do Distrito de Recrutamento e Mobilização do Funchal, que vem exercendo há niais de oito anos, o coronel Lacerda, confirmando uma vez mais as relevantes qualidades
militares e cívicas de que reiteradamente dera já provas, empenhou-se profundamente na recuperação e melhoria da funcionalidade das instalações, planeou e desenvolveu com assinalável eficácia um vasto conjunto de acções conducentes h reformulação do sistema de recrutamento com implementação de
suporte informático hs operações de recrutamento na sua área
de jurisdição e incutiu nos seus subordinados o culto da honestidade profissional, da competência, da disciplina e do civismo, tudo resultando em factor muito positivo da imagem da
Instituição Militar.
Oficial íntegro e excelente camarada, o coronel Lacerda fez
amplamente jus a que, nesta altura em que deixa a efectividade de serviço, lhe sejam reconhecidos como relevantes e
de muito elevado mérito os serviços que prestou ao longo dos
quarenta ,e um anos da sua vida militar, os quais, contribuíram
inequivocamente para a eficácia e cumprimento da missão do
Exercito.
Ministério da Defesa Nacional, 24 de Junho de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loiireiro dos
Sanfos, general.
Louvo o coronel de infantaria, na reserva, (51284611) Manuel da
Cunha Sardinha, pelos excelentes serviços prestados no Grupo
de Trabalho para o E:studo da uHist6ria do Exército (1910-1945)s.

Oficial possuicIor de u:ma notá vel.-.folhai de serviços, obtida
ao longo de 44 anos de carreira militar, no comando de tropas
em operações, em funções de estado-maior e no campo do
desporto militar, onde adquiriu notáveI projecção na disciplina
de esgrima, o coronel Cunha Sardinha evidenciou grande dedicação B vida militar, invulgar generosidade e peirmanente desejo de cumprir com eficiência e competência as suas atribuições.
Tendo trabalhado durante 4 anos naquele Grupo, distinguiu-se pelo extraordinário empenho, muito zelo e elevada aptidão
para as tarefas que lhe foram cometidas, com realce para a
pesquisa de dados nas bibliotecas militares e civis, em que
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se incluíram a da Câmara Municipal de Lisboa e o Arquivo
Histórico Militar.
Pelos relevantes serviços prestados no Grupo de Trabalho, a
acrescentar a uma carreira militar digna e de elevado mérito,
justo se torna distinguir, publicamente, o coronel Cunha Sardinha como exemplo de Oficial de grande sentido do dever,
muita abnegação e forte espírito de colaboração e de camaradagem, devendo como tal ser apontado ao Exército.

-

Ministério da Defesa Nacional, 25 de Junho de 1991. 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos
Santos, general.

LOUVOO coronel de infantal~~,
L L L ~ i = a = i v a , \~1040211) Jorge Rodrigues da Cunha Saco, pelos relevantes serviços prestados ao
longo de 42 anos de carreira militar.
Oficial de formação multifacetada, desempenhou com elevado
mérito todas as funções para que foi nomeado, em tempo de
paz, ou em campanha, desde instrutor, de comando, de professor dos Cursos de Ptomoção a Oficial Superior e de Estado-Maior, revelando sempre grande competência profissional, muita
dedicação e notável capacidade de organização.
Convidado a colaborar nos trabalhos relativos ao estudo da
«História do Exército (1910-1945)», aceitou imediatamente, muito embora não estivesse ainda resolvida a sua reintegração na
carreira. Efectivada a sua nomeação como membro do Grupo
de Trabalho em Abril de 1985, encarregou-se especialmente de
superintender os aspectos administrativos do Grupo, por vezes
rodeados de alguma delicadeza, tendo evidenciado nestas funções muito tacto e zelo, o que contribuiu significativamente
para o bom funcionamento do Grupo. O coronel Cunha Saco
tomou ainda a seu cargo um capítulo da obra, afirmando, uma
vez mais, a sua grande competência, muito empenho e gosto pela
investigação.
Completados 5 anos sobre a data da sua nomeação para o
Grupo de Trabalho e terminado um período de mais de quatro
dezenas de anos de serviço efectivo, imperioso se torna distinguiu publicamente os serviços prestados pelo coronel Cunha
Saco, considerando-os relevantes e de excepcional mérito, de-
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vendo ser apontado ao Exército como exemplo de Oficial competente, digno e dedicado.
Ministério da Defesa Nacional, 25 de Junho de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos
Santos, general.
.
.&.c#.r
LOUVOO coronel de i l u a ~ ~ ~ a rua
~. ~ ~
e s ,~ ~ ~(5~13845
r n11)
a Níveo
,
José
Ramos Herdade, pelos excelentes serviços prestados no Grupo
de Trabalho para o Estudo da História do Exército (1910-1945).
Oficial com uma longa, diversificada e brilhante carreira, onde
avulta o exercício de funções de comando no Continente e no
ex-Ultramar, incluindo as de Comandante Militar de Timor e
de Chefe da 4.a Repartição do Estado-Maior do Exército, além
.
da chefia de importantes missaes no estrangeiro, no ambito
do Grupo de Trabalho o coronel Ramos Herdade demonstrou,
uma vez mais e de forma insofismAve1, um raro conjunto de
qualidades pessoais e uma superior competência técnico-profissional, a par de inexcedivel dedicação e muito zelo. Competindo-lhe estudar a «Política Militar, e a <Estrutura Militar,
no período considerado, assuntos extremamente vastos e, de
certa forma, Aridos, logrou atingir os objectivos fiados mercê
de extrema ponderação, rigor metodológico e extraordinário
empenho.
Ao terminar, no próximo dia 30 de Junho, mais um frutuoso
período de serviço efectivo, justo se toma distinguir publicamente o relevante trabalho do coronel Ramos Herdade, Oficial
de grande cultura e saber profissional, elevado mérito e excepcional sentido de camaradagem, devendo ser apontado como
exempló ao Exército, para cuja história e prestígio acaba de dar
um valioso contributo.

Ministério da Defesa Nacional, 25 de Junho de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos
Santos, general.
Louvo o tenentecoronel de infantaria, na reforma, (50139311) Castro Arnbrósio, pelos excepcionais serviços prestados ao Exército
durante quarenta e quatro anos de carreira militar.
Tendo desempenhado, com assinalhel mérito, grande dedicação
e elevada competência múltiplas funções, em que se inclui o
comando de tropas em campanha, o tenente-coronel Ambrósio
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aceitou, em Fevereiro de 1987, participar no Grupo de Trabalho para o Estudo da História do Exército (1910-1945), entregando-se com extrema generosidade e grande sentido do dever
As tarefas que ihe foram cometidas, mesmo com prejuízo do
seu estado de saúde.
Desenvolvendo esta actividade em regime de acumulação com
funções de Direcção na Delegação de Lisboa da Liga dos Combatentes e apesar de ter dificuldades de visão e de sofrer de
doença que o levou a ser submetido a melindrosa intervenção
cirúrgica, o tenente-coronel Castro Ambrósio realizou um trabalho de extraordinário valor, sistematizando, de forma hhbil,
inteligente e com perfeita disciplina intelectual, os dados obtidos em pesquisa feita por outro Oficial sobre aspectos sociológicos dos Oficiais do Quadro Permanente do Exército.
Oficial de grande competência, rara abnegação e reconhecida
honradez, com uma longa e exemplar carreira, prestou serviços que devem ser considerados de elevado mbrito e muito distintos, deles tendo rsultado prestígio para o Exército.

-

Ministério da Defesa Nacional, 25 de Junho de 1991. O
Chefe do Estado-Maior do Exbrcito, José Alberto Loureiro dos
Santos, general.
Louvo o major de infantaria (40004672) Jacinto Joaquim Aldos,
pelos excepcionais serviços prestados, durante mais de 5 anos,
no Grupo de Trabalho para o Estudo da *História do Exército
(1910-1945)~.
Proposto para integrar este Grupo de Trabalho em virtude
da sua licenciatura em História, o major Aidos desempenhou
as suas funções com extraordinário empenho, muito zelo e
elevada competência.
Dos seus trabalhos de ordenamento de dados bibliogrhficos
e de pesquisa na Biblioteca da Academia Militar, resultou
um valioso estudo sobre as carreiras e aspectos sociol6gicos dos
Oficiais do Exército, tendo ainda propiciado a obtenção de
dados para o conhecimento de outros aspectos sectoriais da
Instituição, designadamente na saúde, recrutamento e orçamento, dados esses com importância inestimhvel para o conhecimento do Exército em hreas praticamente ignoradas ou que
têm sido objecto de alguma controvérsia.
Pelas elevadas qualidades militares e morais reveladas, pela
superior competência demonstrada nos trabalhos que realizou,
pela inteira dedicação e alto sentido da responsabilidade evidenciadas, pela sua forte personalidade, pelo grande espirito
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de colaboração e pelo seu pbrte disciplinado e discreto, o major
Aidos grangeou jus a pública citação, devendo os serviços
por si prestados ser considerados como distintos e de elevado
mérito.
Ministério da Defesa Nacional, 25 de Junho de 1991.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos
Santos, general.
Louvo o coronel de infantaria, na reserva (50269011) Fernando Alves
Aldeia, pelos altos serviços prestados ao Exército e ao Pais ao
longo de 44 anos de carreira. .
Militar de excepcional envergadura moral, com elevado sentido
de camaradagem, sempre demonstrou muita competência, inultrapassável dedicação, superior capacidade de trabalho, zelo inexce
dível e notável desempenho em diversificados e importantes
funções de Comando, de Estado-Maior e de Administração Pública no ex-Ultramar.
Convidado a participar no Grupo de Trabalho para a uMist6ria
do Exército (1910-1945)», manifestou pronta disponibilidade,
tendo-se empenhado de forma criteriosa, eficiente, inteligente e
brilhante nas tarefas a seu cargo, relacionadas com a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial, prestando, assim,
um contributo inestimável para a'obra em apreço.
Na altura em que termina um trabalho de 5 anos, justo se toma
reiterar publicamente as suas excepcionais qualidades e virtudes
militares e morais bem como os serviços por si prestados ao
longo de uma notável e diversificada carreira, que o Comandante
do Exército classifica como extraordinários relevantes e muito
distintos. deles tendo resultado honra e lustre para a Instituição Militar.
Ministdrio da Defesa Nacional, 30 de Junho de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos
Santos, general.
Louvo o coronel de infantaria, na reserva, (50061611) Rogério Castela Jacques, pelos valiosos serviços prestados ao Exército ao
longo de 44 anos de carreira militar.
No Continente, como no ex-Ultramar, o coronel Castela Jacques
desempenhou múltiplas funções, incluindo as de comando de
tropas em campanha, mostrando-se sempre um militar abnegado,
competente e com elevado espírito de missão.
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Tendo sido nomeado para integrar o grupo de Trabalho para
o Estudo da «História do Exército 1910-1945w, revelou elevada
dtura geral, discernimento, muito boa capacidade de análise
e grande rigor.
Ao terminar um período particular da sua longa carreira, constitui acto de elementar justiça dar público testemunho dos serviços por si prestados ao Exército, que devem ser classificados
como importantes e de elevado mérito.
Ministério da Defesa Nacional, 30 de Junho de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos
Santos, general.

YÇAS DE SITUAÇAO
Oficiais dos quadros permanentes
AI&;

e serviços

Passagem B situação de reforma
Por despacho de 16 de Julho de 1991, publicado no Diário da República, 2." Série, n.O 171, de 27 de Julho de 1991:
Capitão chefe de banda de música (52123311) António Alves de Góis
Nobre, desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 233 900f00.
Capitão de cavalaria (50737411) António Augusto Cuco Rosa, desde
1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 166 994800.
Tenenteioronel do serviço de saúde (50051211) António Campos
Felino Alrneida, desde 1 de Janeiro de 1991, com a pnsão de
322 552800.

Brigadeiro graduado (50857411) António Elísio Cape10 Pires Veloso,
desde 1 de Julho de 1990, com a pensão de 386 900$00.
Capitão de infantaria (51236011) Ant6nio José Brites Leitão Rito,
desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 204 643500.
Capitão do serviço geral do Exército (50004411) António de Oliveira
Macedo, desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensãg de
220 5005600.

Coronel de infantaria (50876411) António Seara Bento, desde 31 de
Dezembro de 1990, com a pensão de 424 800800.
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Coronel de infantaria (51082111) Armando da Cunha Tavares, desde
i
31 de Dezembro de 1990, com a pensão de 390 800$00.
Coronel de cavalaria (51347411) Artur Manuel Pereira da Silva Batista, desde 1 de Janeiro de 1991, com e pensão de 397 500600.
Capitão do serviço geral do Exército (50836111) Benjamim Júlio
Rocha de Alrneida, desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de
255 650$00.

Coronel do serviço de saúde (50971711) Boaventura Paulo Lopes,
desde 1 de Janeiro de 199 1, com a pensão de 397 600600.
Coronel do serviço de saúde (50097211) Cástulo Manuel Coreia,
desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 377 300$00.
Coronel de infantaria (50171811) Custódio Augusto Nunes, desde 1
de Janeiro de 1991, com a pensão de 459 400$00.
Tenente-coronel de infantaria (51491211) Fernando Alberto Pereira
Ferreira, desde 1 de Janeiro d 1991, com a pensão de 276 600$00.
Capitão do serviço de material (50460511) Femando da Conceição
Pereira, desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 268 440600.
Coronel de artilharia (51460211) Fernandc José de Almeida Mira,
desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 383 430900.
Major do serviço geral do Exército (51086311) Francisco Carvalho
de Melo, desde 30 de Janeiro de 1991, com a pensão de
300 540600.

Brigadeiro (51237411) Francisco José Sousa Freire, desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 431 413$00.
Coronel de artilharia (51462911) Herculano Caetano Costa, desde
7 de Janeiro de 1991, com a pensão de 463 430600.
Capitão do serviço geral do Exército (52135211) Jaime Tomas de
Freitas, desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 245 600$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51349011) João Baptista Clementino, desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de
268 440800.

Coronel de artilharia (50276011) João Manuel Pereira do Carmo de
Sousa Teles, desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de
374 100$00.

Coronel de infantaria (50633111) João Me10 de Oliveira, desde 31 de
Dezembro de 1990, com a pensão de 356 900$00.
Coronel de infantaria (51186411) João Soares de Moura, desde 31
de Dezembro de 1990, com a pensão de 356 900$00.
Capitão do serviço geral do Exército (52395811) Joaquim Angelino
de Sousa, desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de
277 400$00.

Capitão do serviço geral do Exército (50203111) Joaquim António
Ribeiro de Sousa, desde 7 de Janeiro de 1991, com a pensão de
330 600$00.
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Capitão do serviço geral do Exército (52079811) Joaquim Gomes,
desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão de 220 500600.
Major de cavalaria (51238711) Joaquim Simóes Pereira, desde 1 de
Janeiro de 1991, com a pensão de 276 800600.
Capitão do quadro especial de oficiais (08727067) José Aurélio
Gouveia da Costa Belo, desde 1 de Janeiro de 1991, com a
pensão de 95 640$00.
Tenente-coronel de transmissões (50572411) José Francisco Amiguinho Salgado, desde 7 le Janeiro de 1991, com a pensão de
391 270600.
Coronel de artilharia (5 1173011) José Monuel Castro Figueiredo,
desde 7 de Janeiro de 1991, com a pensão de 494 160j00.
Major de infantaria (04749063) José Manuel Geadas Piteira Santos,
desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 153 617800.
Capitão do serviço de material (51541611) José Martins Soares Louro,
desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 202 6985600.
Capitão do serviço geral do Exército (50164111) José de Oliveira
Franco ,desde 8 de Julho de 1990, com a pensão e 234 500$00.
Capitão do serviço de material (50340311) José da Silva Santos,
desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 245 600$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51046611) José Simão, desde
1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 255 650800.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (31339057) Júlio António Almeida Costa, desde 7 de Janeiro de 1991, com a pensão
de 363 720500.
Tenente-coronel de artilharia (50277411) Leonel Fialho Raposo, desde
1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 278 734800.
Coronel de infantaria (51299411) Luís António de Moura Casanova
Ferreira, desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 416 060$00.
Major do serviço de saúde (51416611) Luis Nogueira Correia de
Almeida, desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de
276 800$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50905211) Manuel Filipe
André, desde 7 de Janeiro de 1991, com a pensão de 344 930600.
Coronel de infantaria (51228811) Manuel Jorge Caramelo, desde 7
de Janeiro de 1991, com a pensão de 463 430800.
Capitão do serviço geral do Exército (51250611) Manuel Pereira de
Oliveira, desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 255 650$00,
Capitão do serviço geral do Exército (52436511) Manuel Rosa da
Silveira Dutra, desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de
256 850$00.
Coronel de infantaria (51376211) Manuel de Sousa Correia de Magalhães, desde 2 de Fevereiro de 1991, com a pensão de
397 600$00.
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Coronel de cavalaria (51409911) Mário de Lima, desde 18 de Setembro de 1990, com a pensão de 356 900$00.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50599511) Mário
Lopes da Silva, desle 7 de Janeiro de 1991, com a pensão de
354 240600.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (51023711) Martinho
da Silva Dias, desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão
de 334 400$00.
Major do serviço geral do Exército (50339611) Orlando Martins
Grave, desde 6 de Fevereiro de 1991, com a pensão de
276 970$00.
Tenente-coronel do serviço postal militar (41016291) Rafael Pereira
Lopes, desde 7 de Janeiro de 1991, com a pensão de 354 240$00.
Capitão do serviço g;era1 do Exército (51126711) Ramiro Martíns
de Carvalho, des;de 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de
245 6004ioo.
Coronel do serviço de saúde (5 1267311) Sebastião José Barros
Guerreiro ,desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de
374 100$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51089511) Tomás Lourenço
, com a pensão de
da Fonte, desde 31 de Dezembro
220 500$00.
Coronel do serviço de saúde (50416711)Vasco Aritónio Pereira Horta
,h",
A, 1990, com a pensão
Correia Martins, desde 31 de Dezeillvlu
de 356 900$00.
Capitão do serviço geral do Exército (52734511) Vasco Ataíde Ro$rigues, desde 14 de Fevereiro de 1991, com a pensão de
255 650900.
Capitão do serviço geral do Exército (51100611) Victor Gago da
Câmara Palha, desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de
291 280$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51172311) Virgilio José Virtuoso Pereira Neto, desde 13 de Janeiro de 1991, com a pensão
de 262 608600.
Coronel de infantaria (51387411) Viriato Amílcar Pires da Silva,
desde 1 de Janeiro de 1991, com a pensão de 443 700$00.
UG

Desiigados do serviço
São desligados do serviço, para efeitos de reforma de acordo com
o artigo 15 do Decreto-Lei n.O 28 404 de 31 de Dezembro de
1937, a partir da data que lhes vai indicada, até i3 confirmação
da Caixa Geral de Aposentações da passagem h situação de
reforma, nos termos da alínea b) do n.O 1 do artigo 11P do
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EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de Janeiro, os seguintes oficiais:
Brigadeiro (50989111) Fernando Manuel Jasmins de Freitas, desde
18 de Agosto de 1991.
Coronel do serviço de administração militar (50598211) José Maria
Teixeira, desde 26 de Agosto de 1991.
São desligados do serviço, para efeitos de reforma de acordo com
o artigo 15 do Decreto-Lei n . O 28 404 de 31 de Dezembro de
1937, a partir da data que lhes vai indicada, até à confirmação
da Caixa Geral de Aposentaçóes da passagem à situação de
reforma, nos termos da alinea c) do artigo 175P do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, os
seguintes oficiais:
Coronel de infantaria (50272511) Carlos Alfredo Guedes Pinto Vilela,
desde 13 de Agosto de 1991.
Tenente-coronel de engenharia (50767211) Pedro Bebiano de Sá Viana
Rebelo, desde 16 de Agosto de 1991.
Tenente-coronel de infantaria (50463711) Fernando António Pereira
dos Santos, desde 29 de Agosto de 1991.
Major do serviço geral do Exército (52163211)Manuel José Couteiro,
desde 30 de Agosto de 1991.
Major do serviço geral do Exército (50639411) José Casimiro Vasques, desde 21 de Agosto de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (50525611) Nélson Pereira
Rocha, desde 10 de Agosto de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (50345811) António Lourenço
Menino, desde 29 de Agosto de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (50215011) António Chaves Salgado, desde 29 de Agosto de 1991.
Oficiais de complemento
Passagem à situação de disponibilidade
Regimento de Infantaria nP 1
Tenente miliciano de infantaria, contratado, (09677986) Miguel Filipe Fernandes Tomé, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 9 de Julho de 1991.)

1036

ORDEM DO EXERCITO NP 16

2:

S6rie

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (16965984) João Miguel
Pereira Roque, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 13 de Julho de 1991.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Alferes miliciano, contratado, de infantaria (12894289) Fernando
Manuel Guerra Espanhol do 2.0 Batalhão de Infantaria Moto
da 1." Brigada Mista Indepedente do Regimento de Infantaria
de Abrantes.
(Por portaria de 29 de Maio de 1991.)

Alferes miliciano, contratado, de infantaria (08804888)Carlos Alberto
Fonseca Pina, do Regimento de Infantaria de Abrantes.
(Por pcirtaria de 21 de Junho de 1991.)

Regimento de Infantaria de Faro
Alferes miliciano de educação física (03841886) Plínio Jorge Marques
da Silva Fonseca, do Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Infantaria do Porto
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (05563487) Rui Alberto
Santos Ferreira da Costa, da Casa de Reclusão da Regi50 Militar
do Norte.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Tenente miliciano, contratado, de infantaria (02067186) João Nobre
Francisco, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 6 de Junho de 1991.)

2.- SBne

ORDEM DO EXERCITO NP

16

1037

Regimento de Artilliaria da Costa
Alferes miliciano de educação física (05201486) João Carlos Tecelão Batista, do Centro Militar de Educaçáço Física, Equitação e Desportos.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Alferes miliciano de artilharia (10642089) Rui Manuel de Almeida
Gil, do Campo de Tiro de Alcochete.
(Por portaria de 11 de Junho de 1991.)

Alferes miliciano, contratado, de artilharia (06151987) José Carlos
Simão Martins, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 12 de Junho de 1991.)

Alferes miliciano de educação física (00800787) Luís Filipe Graça
Morgado, do Centro Militar de Educação Física, Equitação e
Desportos.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Artiíharia de Leiria
Aspirante a oficial miliciano de educação física (00025787) Rui
Manuel Matos e Matos, do Centro Militar de Educação Física,
Equitação e Desportos.
(Por portaria de 17 de Julho de 1991.)

Regimento de Artilharia Antiahrea nP 1
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (01811780) António Jorge
Fonseca Antunes dos Santos, do Grupo de Artilharia de Guarnição nP 1.
P o r portaria de 1 de Junho de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (01131687) Armando da
Silva Vieira, do Regimento de Cavalaria de Estremoz.
(Por portaria de 12 de Junho de 1991.)
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Regimento de Engenharia nmO1
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (03537688) Luís Miguel da Fonseca Caetano Gonçalves, do Regimento de Infantaria
de Faro/Destacamento de Tavira.
(Por portaria de 28 de Maio de 1991.)

Regimento de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de transmissões (04674586) João Manuel Peixoto Faria, da Escola Prática de Transmissões.
(or portaria de 13 de Junho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de transmissões (03167988) José Paulo
Marques Carmona, da Direcção da Arma de Transmissões.
(Por portaria de 27 de Junho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de transmissões (12790486) Carlos
José Cardoso Martins Tenente, do Depósito Geral do Material
de Transmissões.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Batalhão do Serviço de Sadde
Alferes miliciano do serviço de saúde (14900981) Fernando José
Alves Manso, do Regimento de Engenharia n." 1.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (04100584) José
António Lourenço Franco, do Campo de Tiro de Alcochete.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (15795281) Francisco José Agostinho Silva Santos, do Quartel-General da Zona
Miitar dos Açores.
@or portaria de 5 de Junho de 1991.)

Alferes miliciano, contratado, do serviço de saúde (05319086) Eduardo Gonçalves Andrade, da Escola Prática do Serviço Vete
rin6rio Militar.
(or portaria de 20 de Junho de 1991.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (19469685) Eduardo
Jorge de Sousa Ferreira Marques, do Centro de Selecção de
Coimbra.
(Por portaria de 1 1 de Julho de 1991.)

Batalhão de Administração Militar
Alferes miliciano do serviço de administração militar (03461488)
Pedro Manuel Ribeiro Delgado, do Centro de Gestão Financeira
Geral.
(Por portaria de 17 de Dezembro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(07707785) João Júlio Janela Batista da Silva, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores.
(Por portaria de 25 de Maio de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(10746385) João Carlos Lourenço Dias dos Santos Guerreiro,
do Colégio Militar.
(Por portaria de 2 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (00882185) Rui
Jorge Xavier Castro Rodrigues, do Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército.
(Por portaria de 5 de Junho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
José Manuel Bessa da Silva Mendes, do Centro de Gestão
Financeira de Santa Margarida.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(05586885) Rui Manuel Mourão Miranda, do Centro de Gestão
e Finanças do RML.
p o r portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (04062682) Carlos
Armando Ferreira da Silva, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 21 de Junho de 1991.)
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (09286885) Manuel Joaquim da Silva Pinto Barbosa, da Direcção do Serviço
de Pessoal.
@or portaria de 1 de Julho de 1991.)

Batalhão do Serviço de Material
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (02029386)
M6rio Jorge Cunha Moreira Arruda, do Batalhão do Serviço
de Material.
(Por portaria de 19 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (06274286) José
António Alves Quintas, da Escola Prática do Serviço de Material.
(Por portaria de 25 de Maio de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (17267285) João
Manuel Pereira Dias, da Escola Prática do Serviço de Material.
(Por portaria de 13 de Julho de 1991.)

Passagem à situação de licenciado
Oficiais do complemento na situação de disponibilidade
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Abrantes
Alferes miliciano de artilharia (01657777) João Pedro Duarte Rivas
Garrido Rodrigues, do Regimento de Artilharia de Leiria.
Alferes miliciano do serviço de pessoal (05441875) Jorge Manuel Q.
Marcão, do Batalhão de Administração Militar.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Angra do Heroismo
Alferes miliciano de artilharia (09940177) Luís Manuel Tavares
Geada, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

2:

Sdrie

ORDEM DO EXeRCITO N.O

16

1041

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Alferes milicianos de artilharia (14306880) Carlos Alberto de Oliveira Seabra, (04533178) Luis Filipe Gomes Mendes, (00311677)
Carlos Alberto Marques Ferreira, (05250478) Nélson Ferreira
Reis e (06583078) Manuel Ernesto Simões Gonçalves, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes miliciano de artilharia (04596782)Paulo Jorge Sequeira Alves,
do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes miliciano de artilharia (06280081) José Ricardo da Conceição
Ferreira Dias, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes milicianos do serviço de pessoal (04627876) Angelo Ferseira Valente, (01003076)Vítor Manuel S. A. Marcos, (00691476)
Rogério da Costa Bastos e (03340475) Jorge Alberto N. P. Martins, do Batalhão de Administração Militar.
QPor portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobiiização de Beja
Alferes miliciano do serviço de pessoal (02775276) José Bernardo
A. Marujo, do Batalhão de Administração Militar.
Alferes milicianos de infantaria (17281777) Artur António G. Sanina
e (15997377)Daniel Romão Martins, do Regimento de Infantaria
de Beja.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobiiização de Braga
Alferes miliciano de artilharia (09637777) Edmundo Fernandes Neves
Macedo Ribeiro, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes miliciano de artilharia (13084681) João Manuel Carvalho
da Silva, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Alferes rnilicianci de artilharia (13388279) Vítor da Conceição Alves,
do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes miliciano de artilharia (13017979)João Albano de Moura Belo
Romãozinho, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes milicianos do serviço de pessoal (01230676) José Manuel
M. Tavares e (00551376) António João R. Pereira, do Batalhão
de Administração Militar.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Coimbra
Alferes miliciano de infantaria (06024578) Carlos António da Fonseca Batista, do Regimento de Artilharia de Leiria.
Alferes milicianos de artilharia (07648878) Jorge Manuel Lobo
Nogueira Rodrigues, (15833978) António Fernando Alves de
Campos Ricciuli, (12665478) Carlos Manuel de Carvalho Rodrigues Diz, (14750779) João Miguel Guerra Cabra1 Neves,
(13176779) José António Marques Simões, (10842580) Alvaro
da Cruz Cordeiro e (05013677) José Simão Antunes do Carmo,
do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes milicianos de artilharia (03721179) Femando dos Santos
Mendes Gomes, (07936279) Mário César Tavares Ferreira Figueiredo e (18703978) José António Mendes Neto, do Regimento
de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes milicianos de artilharia (19684981) Arlindo António Paquet
Esteves, (03628880) Carlos Jorge Trindade Silva Rente,
(01160880) Amândio Boaventura Figueiredo, (15347279) Carlos
Manuel dos Santos Paula, (17970679) João Manuel de Oliveira Agante Mano e (07816179) José Manuel Batista Campos
de Azevedo, do Regimento de Artilharia de Leiria.
p o r portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

2:

S6rie

ORDEM DO EXERCITO N." 16

1043

Distrito de Recrutamento e Mobilização de 15vora
Alferes milicianos de artilharia (02128179)Jorge de Figueiredo Cravo,
(17385577) João Augusto Judas Solas e (10431878) MBrio
Celestino Canaverde Figueira, do Regimento de Artilharia de
Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes miliciano de artilharia (02838980) Eduardo de Brito Rodrigues Sadio, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes miliciano de artilharia (08073183) João Manuel Cornelhas
Alegria, do Regimento de Artilharia de Leiria.
('Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Faro
Alferes milicianos de artilharia (03874480)Manuel Anica Monchique,
(10604580) Mário José Neto Pinto, (11005476) José Joaquim
Gaivota Inácio e (11616579) Henrique Manuel Candeias Salvador, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobiiização de Leiria
Alferes milicianos de artilharia (16546179) Carlos Alberto dos Santos
Ruivo e (14781079) João Paulo Madeira Raimundo, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes milicianos de artilharia (00711782) José Carlos Ferreira
Vinhas e (10976077) José António Espada Mariáno, do Regimento de Artiiharia de Leiria.
Alferes miliciano de infantaria (10996877) José Luís de Sousa Dinis
Esteves, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portarin de 1 de Janeiro de 1990.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Alferes milicianos de artilharia (02105781) Raul José da Silva Sequeira, (14690880) Fernando Augusto da Fonseca Parsotam,
(12710679) José Manuel da Costa Reis Moreira, (13306078)
Carlos Jorge Peixoto Abrantes, (05831779) Juan Ramom Frazão
Cartelo Branco Garcia Casilhas, (14858778) Luís José Sobra1
Correia de Sá e (10147277) António José Cabra1 Inácio, do
Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes milicianos de artilharia (03600877) Orlondo António Ferreira Matos Manso, (08171478) Francisco Manuel Pinto de
Morais Carvalho e (08171478) Luís Manuel Pereira da Costa,
do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes milicianos de artilharia (14182977) Gabriel Simõo Freire
Batista e (08500882) António Maria Magalhães Luís Gomes,
do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes milicianos de artilharia (03956385) Imtiaz Luftali Vali Juma,
(13872180) José António Figueiredo Damas, (05483778) Alberto
Batista da Silva Gonçalves e (07786577) José Mário Janeiro
Figueiredo, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Par portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes milicianos do serviço de administração militar (07865075)
José Manuel H. M. Barros Camacho, (00703275) António Armando A. Rodelo, (04548376) Rui Filipe M. Gomes, (01964276)
Manuel Jorge A. Luís, (01853776)Augusto Mariano A. Candeias,
(03915376) José Alberto M. G. Almeida, (04993976) Inácio
António P. Silva, (04039076) Fernando Jorge Sousa S. Silva,
(16375076) Diamantino F. Silva, (02352376) Reinaldo M. Q.
Santinho, (13873876) Humberto Carlos B. Rodrigues, (01101076)
Fernando Carlos da S. Marecos, (04627376) Joaquim L. C. Figueiredo, (02507076) Américo A. Ferreira e (13593776) João
Eduardo N. G. de Faria, do Batalhão de Administração Militar.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes milicianos do serviço de pessoal (03919176) António Manuel A. C. Cardoso, (06267776) Eduardo Manuel M. M. Car-
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doso, (04407876) Jorge Manuel M. Casaca, (08812775) Luís
Manuel R. da Fonseca, (00610175) José António A. Castelo,
(08197376) Paulo Alexandre S. de Aguilar, (02956575) Filipe
António Aives da Silva, (03598476) João Miguel M. S. Botelho,
(01927876) Francisco Trindade S. Oliveira, (06164976) Mário
Rui Dinis Nacho, (08628076) Jorge Eduardo L. M. Mendes,
(06358276) Luís Orlando H. Lopes, (02244076) Amadeu Francisco R. Guerra, (01373376) Alvaro José F. Gomes, (01155976)
José Luís C. Dinis e (03774076) Carlos Alberto G. P. da Cruz,
do Batalhão de Administração Militar.
Tenente miliciano do serviço de pessoal (04466176) Jorge Manuel
M. Rodrigues, do Bata11150 de Administração Militar.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto
Alferes miliciano de artilharia (17720677) José Manuel da Luz Marques, do Regimento de Infantaria de Beja.
Alferes milicianos de artilharia (06467078) Manuel Fernando Monteiro Penas, (15915679) António Carlos Gomes Pinheiro,
(19025380) Leontino Edmundo de Sousa da Costa, (12467080)
Manuel Alberto Fernandes dos Santos, (06410177) Carlos Aiberto Assunção Vidal, (03890179) José Alberto Fonseca Batista da
Cruz, (01711576) António Augusto Monteiro Pinheiro,
(01981476) Joaquim Vieira da Silva, (01120976) José Manuel
Barros Poiares Simóes, (01953776) Lourenço Filipe Dias Fernandes, (17053278) António José Franqueiro Brogueira e
(01699976) Aristides José de Oliveira Couto Soares, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes milicianos de artilharia (05481278) Fernando Aives de Oliveira, (11377578) José Pernando Ferreira Pinto e (15984778)
Eduardo Alberto Dias de Sousa, do Regimento de Artilharia
de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes milicianos de artilharia (10809682) Joaquim Alberto Pereira
Machado, (05411181) Alberto MBrio Correia Miiheiro e
(02592378) José Carlos Santmann Neves, do Regimento de
Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)
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Alferes milicianos de artilharia (10836082) Francisco Miguel Batista Fernandes Martins, (18543283) José Alberto Capela Belinha, (17002383) António Joaquim Morgado de Magalhães,
(18349683) José Alfredo de Miranda Pelayo e (14424481) Miguel Malheiro Barbosa Cabral, do Regimento de Artilharia de
Leiria.
(Pm portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes milicianos do serviço de administração militar (01530276)
Luís Delfim P. M. Santos, (19264176) Carlos Manuel S. Gonçalves e (00814676) Manuel Armando B. G. Lopes, do Batalhão
de Administração Militar.
Tenente miliciano do serviço de pessoal (02011476) Alexandre
Teixeira Barbosa, do Batalhão de Administração Militar.
Alferes milicianos do serviço de pessoal (0285177) Ismael F. Correia Castro, (02571776) José Manuel P. S. Coelho e (01113576)
Rui Si O. Ramos, do Batalhão de Administração Militar.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes milicianos do serviço de pessoal (03223476) Luís Filipe
C. P. Salabert, (04638476) Alfredo A. i?. dos Santos, (03197976)
Manuel Fernando F. Souto e (08002976) Luís José B. V. Teixeira, do Batalhão de Administração Militar.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém
Alferes miliciano de artilharia (04002879) João Manuel Oliveira
Ribeiro Muge, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal
Alferes milicianos de artilharia (11684978) Jorge Manuel Dias Custódio, (01275178) João António Malveiro e (05156178) Francisco Manuel Luz da Silva Barbosa, do Regimento de Artilharia
de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)
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Tenente miliciano de artilharia (06697878) Manuel Francisco Martins, do Regimento de Artilharia de Leiria.
Alferes milicianos de artilharia (09686677) Vitor Fernando Guerreiro
do Rosário e (13090079) Nélson Dias Matos Rolo, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Pa portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes miliciano do serviço de pessoal (03269776) Acácio Carvalhal
Costa, do Batalhão de Administração Militar.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Vila Real
Alferes miliciano de artilharia (01281278) Ernesto Alexandre Costa
Brandão Oliveira, do Regimento de Artilharia de Leiria.
Alferes miliciano do serviço de pessoal (04832175) Carlos Alberto
T. Magalhães, do Batalhão de Administração Militar.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Viseu
Alferes milicianos de artilharia (07519280) António José Gonçalves
Pereira e (14962977) José de Sousa Martins, do Regimento
de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes miliciano de artilharia (09859280) Jorge Manuel Lopes de
Figueiredo, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes milicianos de artilharia (09541979) Francisco Alberto Rodrigues Brás Castro, (03237382) Victor Manuel de Matos Duarte
e (12750881) Fernando Ramiro Gonçalves de Figueiredo.
por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)
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-COLOCAÇõES, EXONERAÇOES E TRANSFERBNCIAS
Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Direcção de Transportes

Capitão do quadro técnico de secretariado (07582269) José António
Garcia Pereira Lima, da Chefia do Serviço Geral do Exército.
(Por portaria de 21 de Junho de 1991.)

Chefia do Serviço de Reconhecimento de Transmissões
Capitão de transmissões (17779174) José António Lobão Bernardo,
do Regimento de Transmissões.
(Por portaria de 11 de Junho de 1991.)

Oficiais do complemento na situação de contratados
Quartel-General da Zona Militar dos Açores
Alferes miliciano de infantaria (00050989) Fernando dos Prazeres
Joaquim, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada.
('Por portaria de 28 de Novembro de 1990.)

Alferes miliciano do serviço de material (03975989) Pedro João
de Oliveira Carreiro, da Escola Militar de Eletromecânica.
p o r portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (10695089) José Salvador Lages, do
Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 18 de Abril de 1991.)

Direcção da Arma de Engenharia
Alferes miliciano do serviço de administração militar (11739589)
Paulo Alexandre Guilherme Gomes, da Direcção do Serviço
de Fortificações e Obras do Exército.
(Por portaria de 20 de Maio de 1991.)
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Direcção do Serviço de Informhtica do Exercito
Alferes miliciano de infantaria (12945689) Marco Paulo Marques
Frias, do Regimento de Infantaria de Abrantes.
(Por portaria de 18 de Março de 1991.)

Chefia do Serviço de Reconhecimento de Transmissões
Alferes miliciano de infantaria (10249188) Vítor Nunes António,
do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 17 de Maio de 1991.)

Regimento de Infantaria na0 1
Alferes miliciano de infantaria (08882687) João Angelo de Abreu
Lima Lopes, do Regimento de Infantaria nP 1.
(Por portaria de 7 de Junho de 1991.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Alferes miliciano de infantaria (07498689) José Henrique Lopes
Costa, do Regimento de Infantaria de Abrantes.
(Por portaria de 18 de Junho de 1991.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Alferes miliciano de infantaria (16188989) Luís Trindade dos Santos,
do Regimento de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 27 de Março de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria (01867290) Jorge M. M. Leite, do
Regimento de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 2 de Maio de 1991.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (03953389) Armando
Manuel Macedo Seixas, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portnria de 15 de Maio de 1991.)
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Regimento de Infantaria de Viseu
Alferes miliciano de infantaria (09946688) Avelino Jaime Rodrigues
Pereira Gonçalves, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 28 de Maio de 1991.)

Grupo de Artilharia de Guarnição nP 1
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (11144390) Paulo Jorge
Rocha Pereira, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 1.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Centro de Instrução de Artiiharia Antiaerea de Cascais
Alferes miliciano de infantaria (14668789) António João Silvério
Pinto Silva, do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 20 de Maio de 1991.)

Presídio Militar
Alferes miliciano de artilharia (00103289) João Henrique Abreu
Gonçalves, do Regimento de Artilharia de Costa.
(Por portaria de 5 de Abril de 1991.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Alferes miliciano de cavalaria (07807089) João Paulo Moita Azevedo
Maia, da Companhia de Comando e Serviços do Quartel-General
da 1 ." Brigada Mista Independente.
(Por portaria de 15 de Maio de 1991.)

Alferes miliciano de educação física (00506689) Gonçalo Luís Santos
Pereira, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 27 de Maio de 1991.)

Escola Prática de Engenharia
Alferes miliciano de infantaria (01096690) Paulo Jorge Silva Crespo,
do Centro de InstruçZío de Operações Especiais.
(Por portaria de 2 de Maio de 1991.)
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Regimento de Engenharia de Espinho
Alferes miliciano do serviço de material (00776486) Hélder Augusto
Morais Ferreira, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
p o r portaria de 18 de Março de 1991.)

Batalhão do Serviço de Material
Alferes miliciano de infantaria (05426789) João Aragão Frutuoso,
do Regimento de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 21 de Maio de 1991.)

Centro de Instrução de Condução Auto n.O 1
Alferes rniliciano de infantaria (10595188) José Carlos Reis Gonçalves, do Batalhão de Infantaria Mecanizada da
Brigada
Mista Independente.
(Por portaria de 11 de Maio de 1991.)

Academia Militar
Alferes miliciano do serviço de administração militar (09003088)
José Alfredo Anuda de Carvalho, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 26 de Abril de 1991.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
Alferes miliciano de infantaria (16222789) Bonifácio Alrneida Gouveia, do Centro de Instmção de Operações Especiais.
(Por portaria de 15 de Março de 1991.)

Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas
Alferes miliciano de infantaria (06636589) Luís Filipe Borges Dionísio, do Regimento de Infantaria nP 1.
(Por portaria de 8 de Abril de 1991.)
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Depósito Geral de Material de Guerra
Alferes miliciano do serviço de material (04492087) Paulo V. Martins
Costa, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 27 de Março de 1991.)

Colocações e desempenho de funções
Continuam na efectividade de serviço
1) O major do serviço geral do Exército (50563111) Armando
Vaz Pinto continuou a prestar serviço na Escola Prática do Serviço
de Transportes, após a sua passagem à situação de reserva, em 2
de Agosto de 1991.
2) O capitão do serviço geral do Exército (51524711) Carlos
Ribeiro Valentim continuou a prestar serviço no Jornal do Exército,
após a sua passagem à situação de reserva, em 12 de Agosto de
1991.
3) O capitão do serviço geral do Exército (50564211) Emílio
Augusto Fernandes continuou a prestar serviço no Batalhão
de Infantaria de Aveiro, após a sua passagem à situação de reserva,
em 11 de Agosto de 1991.

4) O capitão do serviço geral do Exército (51778711) Ailtónio
Castiço Antunes Guerra continuou a prestar serviço na Direcção
da Arma de Engenharia, após a sua passagem à situação de reserva,
em 7 de Agosto de 1991.
Deixam de prestar serviço
5) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51195111)
Noel da Silva Fernandes D'Aguiar deixou de prestar serviço no
Distrito de .Recrutamento e Mobilização de Angra do Heroísmo,
desde 1 de Agosto de 1991.
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6) O coronel de infantaria, na situação de reservo, (50636111)
José Monsanto Fonseca deixou de prestar serviço no Comando-Geral da Guarda Fiscal, desde 1 de Agosto de 1991.
7) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(51 17011i ) António Pereira da Silva deixou de prestar serviço na
Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina, desde 5 de Agosto de
1991.

8) O tenente-coronel de infantaria, na situaçiio de reserva,
(51388411) Arnaldo Manuel Serra Gomes deixou de prestar serviço
nos Serviços Sociais das Forças Armadas, desde 1 de Agosto de
1991.

9) O major de infantaria, na situação de reserva, (41130511)
Manuel da Conceiçáo Esteves dcixou de prcstar scrviço no Instituto
Militar dos Pupilos do Exército, desde 1 de Agosto de 1991.
10) O coronel de engenharia, na situação de resrrva, (50972111)
Ldunrdo Luís Afonso Condado deixou de prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas, desde 19 de Julho de 1991.
11) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50089411) Manuel Gonçalves Pega deixou de prestar serviço no Distrito de Recrutamento e Mobilizacão de Abrantes, desde
7 de Agosto de 1991.
12) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50841411) Diamantino Martins Brás deixou de prestar
serviço nos Serviços Sociais das Forças Armadas, desde 1 de Agosto
de 1991.

13) 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
Agosto de 1991.
14) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51229711) Manuel Figueira Carretas deixou de prestar
serviço no Regimento de Artilharia de Lisboa, desde 1 de Agosto de
1991.
15) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50155111) João Barbosa Alves deixou de prestar serviço
na Manutenção Militar, desde 1 de Agosto de 1991.
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Outras situações
16) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50902111)
Nuno Vilares Cepeda foi nomeado para desempenhar as funçóes
de Juíz Presidente do 3." Tribunal Militar Territorial de Lisboa, para
o biénio 91/93, com início em 14 de Setembro de 1991.
17) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (51460911)
Alfredo José Palla Machado da Silva foi reconduzido nas funçóes
de Defensor Oficioso do 1.O Tribunal Militar Territorial de Lisboa,
para o biénio 91/93, com início em 14 de Setembro de 1991.
Cursos, estágios e tirocínios
18) Deve ser averbado ao coronel de cavalaria (50189711) Henrique de Carvalho Morais o «NATO DEFENSE COLLEGE
COURSE», que frequentou em Roma, no período de 17 de Fevereiro
de 1989 a 26 de Julho de 1989, com aproveitamento.
19) Deve ser averbado ao major de infantaria (18224576) António Noé Pereira Agostinho o «Infantry Officer Advanced Course»,
que frequentou nos Estados Unidos da América, no período de 24
de Janeiro de 1988 a 10 de Junho de 1988, com aproveitamento.
20) Deve ser averbado ao capitão de infantaria (13309281)
Manuel João de Oliveira Marques Borges o ~PostgraduateCourse
in Digital Image Processing of Remotely Sensed Data)), que frequentou na Holanda, no período de 18 de Fevereiro de 1991 a
18 de Junho de 1991, com aproveitamento.
Rectificações
21) Na Ordenz do Exército, 2." Série, n . O 1, de 1 de Janeiro
de 1991, página 14, onde se lê «major do serviço geral do Exército,
adido, o capitão (50571611) Marcelino Maria Valéria», deve ler-se
«major do serviço geral do Exército, supranumerário, o capitão
(50571611) Marcelino Maria Valéria».
22) Na Ordenz do Exércifo, 2." Série, n.O 11, de 1 de Junho
de 1991, página 738, onde se lê «general (50264411) Ernesto António Luís Ferreira de Macedo, desde 13 de Julho de 1990, com a
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pensão 482 800$00,» deve ler-se «general (50264411) Ernesto António Luís Ferreira de Macedo, desde 13 de Junho de 1990, com a
pensão de 482 800$00».
23) Na Ordem do Exército, 2.a Série, n.O 11, de 1 de Junho
de 1991, página 739, onde se lê «major do serviço de material
(50127911) Rafael dos Santos Machado, desde 23 de Março de
1990, com a pensão de 234 500$00», deve ler-se «major do serviço
de material (50127911) Rafael Santo Machado, desde 23 de Março
de 1990, com a pensão de 234 500$00».
24) Na Ordem do Exército, 2." Série, n.O 11, de 1 de Junho
de 1991, página 739, onde se lê «brigadeiro (51056511) Hélio Augusto Esteves Felgas, desde 1 de Junho de 1990, com a pensão
de 421 500$00», deve ler-se «brigadeiro (51056511) Hélio Augusto
Esteves Felgas, desde 1 de Julho de 1990, com a pensão de
421 500$00».

VI

-OBITUARIO

Setembro, 26 - Capitão, na reserva, (50373611) Virgílio Gregório
Mendonça Pereira, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa.

Julho, 22 -Alferes reformado (50554711) António Pereira, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Agosto, 1 - Coronel reformado (51122211) Manuel Eduardo de
Azevedo Simóes, do Quartel-General da Região Militar do
Norte.
Agosto, 1 Tenente-coronel do serviço de material serviço técnico
de manutenção (51336811) Avelino Cândido Fernandes Baptista,
do Batalhão do Serviço de Material.

-
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O Chefe do Estado-Maior do Exército

Josb Alberto Loureiro dos Santos, general
Está conforme:

O Ajudante-General

Silvino da Cruz Curado, general
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ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
2.a SERIE
N.c 17/1 DE SETEMBRO DE 1991

Publica-se ao Exército o seguinte:

I

-PROMOÇUES

E GRADUAÇÓES

Ministério da Defesa Nacional
Estado-Maior do Exército
Oficiais dos quadros permanentes

Armas e serviços
Transcreve-se o Título IV-Promoções e Graduações, da Ordem
da Força Aérea 2." Série, n.O 24, de 17 de Junho de 1991,
página 285 e 286, que é do seguinte teor:
IV -PROMOÇÓES E GRADUAÇOES
Promoções
Pessoal do quadro permanente
Por portaria de 3 de Maio de 1991:
Quadro de oficiais pára-quedistas

Tenente-coronel p8ra-quedista (001329/D) José Manuel Terras Marques, do Batalhão Especiais de Transmissões Pííra-quedistas.
Conta a antiguidade e efeitos administrativos, desde 3 de
Maio de 1991.
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e integrado no escalão I da estrutura remuneratória do novo
posto, nos termos do artigo 14.O do Decreto-Lei n.O 57/90
de 14 de Fevereiro.

11

-MUDANÇAS DE SITUAÇAO
Oficiais de complemento

Passagem à situação de disponibilidade
Regimento de Infantaria do Funchal
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (11782087) Paulo Alexandre Neves Ribeiro e (10525386) Jorge Manuel Antunes
Vieira, do Regimento de Infantaria do Funchal.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (04556584) Fernando Manuel Pereira, do Quartel-General da Zona Militar
da Madeira.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Aspirantes a oficiais milicianos de artilharia (02478987) Júlio César
Machado Viana e (04001487) Gilberto Fernando Caeiro de
Abreu, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 27 de ruiho de 1991.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Aspirantes a oficiais milicianos de cavalaria (09473690) Miguel Alexandre dos Santos Costa e (11065087) José Eduardo Magalhães
Alves, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)
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Regimento de Engenharia nS0 1
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (04106785) Carlos Manuel Lampreia da Silva, do Quartel-General da Região Militar
do Sul.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (01960587) José Manuel
da Fonseca e Silva Me10 Bandeira, da Direcção da Arma de
Engenharia.
Aspirantes a oficiais milicianos de engenharia (04131986) Paulo
Nuno Barbosa S. Lopes Cirne, (09543886) José Alexandre de
Azevedo Coelho e (06543084) Adriano Martins Lopes da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Aspirante a oficial miliciano (03577486) José Manuel Lourenço Melo,
do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
Aspirante a oficial miliciano (17582886) Pedro Miguel Macedo Leão
Ferreira da Silva, da Direcção da Arma de Engenharia.
Aspirante a oficial miliciano (09602387) Miguel António Finisterra
Pereira, da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do
Exército.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Transmissks
Aspirante a oficial miliciano de transmissões (08573486) Paulo da
Cruz Almeida, da Escola Prática do Serviço de Transpoi-tes.
Aspirante a oficiais milicianos de infantaria (10379386) António
José Morim Brandão, (11693185) Rui Nuno de Carvalho Barroso Capela, (10042886) Nuno Miguel Carreiro Passos e
(12887886) Cândido de Sousa Martins, da Direcção do Serviço
de Informática do Exército.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

LQ60

ORDEM DO EXÉRCITO NP 17

2 1 Mrie

Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões
Aspirante a oficial miliciano do serviço de reconhecimento- das
transmissões- (08079885) Luís Octávio Nobre Miguel, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Batalhão do Serviço de Saúde
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (05653984) José
Luís Guerra de Gouveia dos Santos de Andrade, (11686384)
Pernando Miguel Alhinho Martins de Oliveira, (11975384) Raúl
Miguel Matos Cunha e (08901785) Manuel da Conceição dos
Santos Lopes, do Hospital Militar de Belém.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (14146584) Luís
Manuel Gil Martins Brizida e (13410484) Luis Filipe Esteves
Brandão Alves, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Batalhão de Administração Militar
Aspirante a oficial miiicimo do serviço de pessoal (04155387) António Maria T. Carneiro Pacheco, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (05610485) José
António Dias Figueiredo, do Quartel-General da Região Militar
do Sul.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de pessoal (03873685)
Carlos Manuel Martins Cabrita e (12838287) José Manuel Ribeiro Castilho, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(04371887) Luís Miguel Paquete Duarte, do Centro de Gestão
Financeiro da Região Militar do Sul.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(11168686) João Miguel Pinheiro Lopes da Silva Ferreira, da
Direcção do Serviço de Intendência.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(05630188) Tomás Correia da Cunha Góis Figueira, do Centro
Financeiro do Exército.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (01961586) Mário
dos Santos Ribeiro, da Direcção do Serviço de Informática
do Exército.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Batalhão do Servico de Transportes
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transportes (03502686)
José Manuel Henriques Bernardo, da Escola Prática do Serviço
de Transportes.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Passagem à situação de licenciado
Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Alferes miliciano de engenharia (10252979) Femando José Lima Sá
dos Reis, do Regimento de Engenharia de Espinho.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes milicianos de engenharia (02041778) António Domingues
Larangeira de Pinho e (01805879) Américo Nunes da Silva, do
Regimento de Engenharia de Espinho.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga
Tenente miliciano do serviço de administração militar (04064479)
Alvaro Luís Pereira Rodrigues, do Regimento de Engenharia
de Espinho.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes milicianos de engenharia (00603878) Miguel António Ferreira Lemos Costa e (06048079) Joaquim Manuel Ferreira Alves
Vieira, do Regimento de Engenharia de Espinho.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)
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Distrito de Recrutamento e Mobiliza@io de Coimbra
Alferes miliciano de engenharia (03823678) Vítor Dias da Silva, do
Regimento de Engenharia de Espinho.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes milicianos de engenharia (02635679) João Carlos Antnues
Ferreira Mendes e (04205178) Carlos Alberto Pereira Gonçalves
de Moura, do Regimento de Engenharia de Espinho.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes miliciano de engenharia (05658579)António Joaquim Ferreira
Ribeiro, do Regimento de Engenharia de Espinho.
p o r portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego
Alferes milicianos de engenharia (07304378) Francisco José Pinheiro
Gonçalves e (14360479) Serafim Castro Pires, do Regimento
de Engenharia de Espinho.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes rniliciano de engenharia (02685478) Manuel Jorge Afonso,
do Regimento de Engenharia de Espinho.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento de Mobilizaçáo de Lisboa
Alferes miliciano do serviço de saúde (02977676) Luís Lavadinho
Te10 da Gama, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo do Porto
Alferes milicianos de infantaria (01815478) Pedro Xavier Barbosa
Esquive1 e (02220578) Rui Manuel Nunes de Amorim e Sá, do
. Regimento de Engenharia de Espinho.
Alferes milicianos de engenharia (08272179) José Jorge Queirós Rua,
(11461579) Fernando José Ferreira Leite Pinho, (04342678) Car10s Fernando Teixeira de Almeida, (07676778) Joaquim Manuel
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Barros do Bompastor, (00709978) António Jorge T. de Freitas
Costa, (07290978) Jorge Manuel Moura da Silva Poço e
(02187778) José Nuno Macedo Guimarães, do Regimento de
Engenharia de Espinho.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Alferes milicianos de engenharia (08205478) Jorge Miguel Martins
Pereira de Sousa, (00797378) Rui Luís de Sousa Vingada,
(14964078) Carlos Augusto Moita, (16651078) Carlos Alberio
Vaz Pinto Garcês, (01891679) António Maria Pinto Moreira,
(02738879) José Augusto Guedes Neves, (08275679) Fernando
Mário A. Abreu e (12860079)Manuel António Guerra Junqueira,
do Regimento de Engenharia de Espinho.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Alferes miliciano de infantaria (07350779) José Manuel Barbosa
Alves, do Regimento de Engenharia de Espinho.
Alferes milicianos de engenharia (05556778) Joaquim Manuel Oliveira Gomes, (00202578) José Fernando Lopes Alves, (06117878)
Joel Santos Pais, (10675378) Artur Jorge do Vale Guimarães
Teles, (08497978) José Luís Cardoso Faya Marinho, (03115779)
António Manuel L. Quadros Flores, (02976679) Bernardino Rodrigues da Silva, (09282879) Vítor Manuel Vilarinho de Ascenção, (13909778) João Guilherme Santos de F. Moreira e
(16245078) Alcino José Faria Morgado, do Regimento de Engenharia de Espinho.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Setúbal
Alferes miliciano de cavalaria (01211667) Sérgio de Brito Campos,
do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
CPor portaria de 30 de Julho de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobiiização de Viseu
Alferes miliciano de engenharia (06085678) António José de Almeida
Saavedra Pinto, do Regimento de Engenharia de Espinho.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

1064

ORDEM DO EXERCITO N." 17

2 0 Série

Alferes rnilicianos de engenharia (03481778) João Luís Monny de
Sá Paiva e (00321178) Carlos Manuel de Andrade Costa, do
Regimento de Engenharia de Espinho.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1990.)

Oficiais milicianos que terminam as suas obrigações militares
Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Abrantes
Tenentes milicianos de infantaria (05996073) Francisco José da Silva
Cabral, (10188873) Francisco Manuel Moreno Calhaço,
(13485673) Carlos Duarte Caetano, (14661773) António Silvano
Pereira Guerra, (18444573)Luís Manuel Gonçalves e (18521873)
António Joaquim Rodrigues Bagorro.
Alferes milicianos de infantaria (00092273) Armando Rosa Severino,
(00810873) Armando Simões do Jogo, (02631273) Joaquim Manuel Duarte Violante, (04723073) Manuel Marouca Dias,
(05060273)António Eduardo Marcelino Marujo, (06414173) Car10s Mateus Sanches de Alrneida, (10162273) João Manuel Lopes
Róquio, (15064573) José Joaquim Soares Carrilho e (17868573)
MBrio Pedro Castanheiro.
Alferes milicianos de artilharia (00130473) José Joaquim Martinho
da Silva, (08046573) Manuel António Delicado Chichorro Bagarso, (12813173) Benvindo Manuel Paiva Calado, (15182473)
Vítor Manuel Cofrim Dias, (16514973) António Manuel dos
Santos Janeiro e (Rogério Maria Rodrigues Coentre.
Tenente miliciano de cavalaria (05404473) Joaquim Manuel Moura
Antunes.
Alferes milicianos de cavalaria (00440673) José Albino Rodrigues
Pereira, (02515073) José Júlio dos Santos Ferreira e (04379973)
João José Baptista dos Santos.
Alferes milicianos de cavalaria (05836873) Manuel Lourinho Pereira,
(05876373) António José dos Santos Velez, (07061173) José
António Calisto Gragata de Sousa, (10443273) Jorge Manuel
de Jesus Gracio, (16106473) José Manuel Vital Pinheiro e
(17337373) José Manuel Rodrigues Gonçalves Bué.
Alferes milicianos de engenharia (02251873) Elísio Manuel Nunes
Carmona e (09085073) Victor Jorge Ruivo Serrano.

Alferes milicianos do serviço de saúde (00070473) Luís Filipe Gonçalves Ferreira Gambino, (133986731 Luís Gonçalves Martinho e
(14102773) Abel Matias Grosso.

Alferes rniliciano do serviço de administração militar (06798873)
Fernando Manuel Graça de Matos Lopes.
Alferes milicianos do serviço d e pessoal (07579573) Vítor Manuel
Caia da Costa Pinto, (10378773) António José Delgado Colaço
e (12059773) Luís Manuel Monteiro.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Tenentes milicianos de infantaria (02419665) Carlos Alberto Naia
de Seabea Ferreira, (05883965) João Vitorino da Costa Oliveira
Violas, (07311865) Manuel Malta Duarte, (06046165) Fernando
Manuel da Cruz Patriio, (05236965) João Evangelista Rocha
de Almeida, (00470465) Manuel Martins Lopes Sarrico,
(03770665) José Cardoso Pereira, (08112665) Paulo Lopes da
Rocha e Silva, (04978665) João Manuel Pires de Melo,
(09145665) Femando Alberto Ribeiro Lobo, (01039665) José
dos Santos Taves de Oliveira, (06552765) Armando Crespo
Ferreira, (00119965) António Martins Sirnões, (04046565) Jorge
Manuel Pereira Mamede, (60112466) Alberto Fernando da Silva
Traguedo, (04217565) António Dinis Martins da Conceição,
(03784465) Serafim António Gomes Alexandre e (03767265)
Ulisses Ernesto Rodrigues Cardoso Leitão.
Tenentes milicianos de infantaria (05031565) Victor Manuel Gomes
.
de Alrneida, (07328965) Victor Manuel da Costa Patrícia,
(03645165) António Sérgio da Costa Sebastião, (07488165) Hélder Manuel Pereira Santos Moreira, (09725565) Idálio Rodrigues
Ferreira Reis e (04952965) Manuel Carlos Lopes Oliveira.
Alferes milicianos de infantaria (03219565) António Ferreira Marques de Oliveira, (03125465) José Alberto da Silva Lemos,
(60560865) Manuel Augusto de Oliveira Fernandes, (06200865)
Jorge Rui Ultra Carvalho da Fonseca, (08118265) Manuel Pinho
Marques Ferreira e (03788265)Alvaro Alberto Assunção Furtado.
Tenente miliciano de artilharia (00768565) José Manuel dos Reis
Valente Mendonça.
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Alferes milicianos de artilharia (09124265) Gilberto Parca Madail,
(08019065) Manuel Joaquim dos Santos Cardoso, (62426565)
Celestino Guerreiro Almeida da Silva, (00604465) António
Fernandes da Costa e (04958565)Carlos Manuel Alves da Cruz e
Sousa.
Tenentes milicianos de cavalaria (09901765) Aristídes António de
Oliveira Aguiar, (09634165) António Nascimento Azevedo e
(00783265) José da Fonseca Oliveira.
Alferes miliciano de infantaria (05423765) Jorge Edegar Cardoso da
Cunha.
Tenente miliciano do serviço de saúde (360504457) Paulo Jorge
Parreira Machado Bettencourt.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga
Capitães miiicianos de infantaria (03891965) Adriano Oliveira Fernandes, (04129565) António Carvalho Amorim e (01034665)
José Eduardo Teixeira Salgado.
Capitães milicianos de infanitaria (09849365) António Jorge Pinto
Carvalho, (08100665) José Severo Magalhães Femandes,
(00872665) José Manuel Viana de Araújo e (05794766) Manuel
Augusto Saleiro da Cruz.

.

.

<

Tenente miliciano de infantaria (07577563) António de Carvalho
Ferreira.
Alferes milicianos de infantaria (00802563) António Macedo Faria
e (07418263) José dos Santos Ramalho.
Aspirante a oficia1 miliciano de infantaria (07782064) José Isidoro
Sequeira Féria Seita.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Baixa de serviço
Oficiais de complemento, na situação de reserva, por terem atingido
o limite de idade, nos termos do 5 5." do artigo 61.O do Decreto-Lei n.O 12 017, de 2 de Agosto de 1926:
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Direcção do Serviço de Pessoal
Tenentes milicianos de infantaria Tito Amândio Faria, Abílio Herculano Araujo Tom6 Ramalho, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 7 de Fevereiro e 26 de Agosto
de 1991.
Alferes miliciano de infantaria Jorge Augusto Roldão Fernandes,
devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Agosto de
1990.
Tenente miliciano do serviço de saúde Manuel Correia Barros Alves
Pimenta, devendo ser considerado nesta situação desde 19 de
Agosto de 1991.
Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Tenente miliciano de infantaria Augusto Carlos da Silva Navalho,
devendo ser considerado nesta situação desde 13 de Agosto de
1991.
Alferes milicianos de artilharia Alfredo Arnaldo Guedes de Sousa
Santos, Joaquim Duarte de Almeida Nunes, António Braz Monteiro, João António da Costa Crespo C. Amaral e Abel de
Matos Marques de Sousa, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 4, 17, 19, 22, e 23 de Agosto de
1991.
Tenentes milicianos de artilharia António Lino Marques, Júiio Gonçalves Ricardo da. Silva, Guilherme Alfredo de Morais Ferreira Sepulvera Rodrigues, José Alberto Pina Rebelo de Magalhães, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 1, 4, 8 e 25 de Agosto de 1991.
Alferes milicianos de artilharia António Santos Martins Lima, Henrique Guerreiro Merino, Carlos Alberto Saldanha Camelino
Salvador, António Pires Ferreira Júnior, Fernando Manuel de
Moura Leal, José Batista dos Santos, Alexandre Casaleiro de
Assis Camilo, Osvaldo Marcos da Silva Frances e Luis Filipe
Pinto Silva, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 1, 2, 16, 17, 17, 24, 26, 27 e 28 de Agosto de
1991.
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Alferes milicianos de cavalaria Carlos Alberto dos Santos André,
Manuel Duarte Tavares F. de Lima, Horácio Claro Lopes Gomes
e Francisco Manuel Leitão Louzeiro, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 3, 4, 12 e 26 de Agosto
de 1991.
Tenente miliciano de engenharia Fernando Adalberto Ferreira da
Fonseca, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de
Agosto de 1991.
Alferes milicianos de engenharia Carlos Alberto de Brito Caldeira,
Jeremias da Silva Godinho e Manuel dos Santos Pinto Serrão,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
10, 11 e 16 de Agosto de 1991.
Tenente miliciano do serviço de saúde Higino Duarte Casquilho
de Paiva Faria, devendo ser considerado nesta situação desde
12 de Agosto de 1991.
Alferes miliciano do serviço de saúde António Duarte Domingues,
devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Agosto de
1991.
Tenentes do serviço de administração militar Fernando Baeta, Jorge
Tenentes do serviço de administração militar Fernando Baeta
e Jorge 'da Silva Colaço Dias, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 28 e 30 de Agosto de 1991.
Alferes milicianos do serviço de administração militar Fernando Fernandes Neves Correia, Lídio José Canelhas Correia, João Eduardo Monteverde Pereira Bastos, Ant6nio Paulo de Oliveira
Santos, Artur Francisco Varatojo, Rui Pedrosa Franco e Pedro
de Sousa Holstein Beck, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 2, 2, 6, 11, 21, 26 e 29 de Agosto
de 1991.
Tenente miliciano do QSAE Carlos Alberto Viegas de Carvalho,
devendo ser considerado nesta situação desde 26 de Agosto de
1991.
Quartel-General da Região Militar do Norte
Alferes rniliciano de artilharia Miguel Jorge Souto Maior de Almeida Coutinho Lobo de Avila, devendo ser considerado nesta
situação desde 14 de Agosto de 1991.

'.2 Série

ORDEM DO EXERCITO No 17

1069

Quartel-General da Regiáo Militar do Centro
Tenente miliciano de infantaria José Bernardo Cardoso Margarida,
devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Agosto de
1991.

Alferes miliciano de infantaria Fernando Manuel Antunes Barradas,
devendo ser considerado nesta situação desde 8 de Agosto de
1991.

Tenente miliciano de artilharia Arnaldo Pereira Prista, devendo ser
considerado nesta situação desde 14 de Agosto de 1991.
Alferes miliciano de artilharia Luís Crespo de Carvalho, devendo
ser considerado nesta situação desde 19 de Agosto de 1991.
Tenente miliciano do serviço de saúde José Lopes Cavalheiro, devendo ser considerado nesta situação desde 25 de Agosto de
1991.

Alferes miliciano do serviço de saúde Carlos Manuel Jardim da
Costa Mota, devendo ser considerado nesta situaçáo desde 14
de Agosto de 1991.
Alferes miliciano do serviço de adniinistração militar José Agostinho, devendo ser considerado nesta situação desde 18 de
Agosto de 1991.
Quartel-General da Região Militar do Sul
Alferes milicianos de infantaria José Manuel Diniz Pimenta Rosas
e Mário Filipe Costa, devendo ser considerados nesta situação
desde, respectivamente, 16 e 23 de Agosto de 1991.
Alferes milicianos de artilharia Rogério Filipe de Moura, Manuel
Palma Antunes, João Carlos Te10 Batista de Abreu Pimenta e
Jorge Tenreiro Teles Grilo, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 3 de Fevereiro, 8, 10 e 27 de
Agosto de 1991.
Alferes miliciano do serviço de saúde Manuel Ivo Teodoro Caldeira,
devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Janeiro de
1991.
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I11 - COLOCAÇOES, EXONERAÇ6ES E TRANSFERÉNCIAS
Oficiais dos quadros permanentes
Corpo de oficiais generais
Estado-Maior do Exército
Brigadeiro (50277211) Eurico António de Carvalho e Me10 Sales
Grade, da Direcção da Arma de Artilharia.
(Por portaria de 12 de Junho de 1991.)

Brigadeiro (51397111) António Moreira de Almeida Correia, do
Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 24 de Maio de 1991.)

Direcção da Arma de Infantaria
General (51285611) Ant6nio Marques Alexandre, do Quartel-General
da Região Militar do Norte.
(Por portaria dc 1 de Julho de 1991.)

Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Brigadeiro (51397711) João Manuel Carreiro Barbosa, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 17 de Junho de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Norte
/'

Brigadeiro (5 1200411) Manuel de Azevedo Moreira Maia, da Academia Militar.
(Por portaria de 15 de Julho de 1991.)

Armas e serviços
Direcção da Arma de Transmissões
Tenente-coronel de transmissões (50130811) Antero Pires Lucas
Nunes, do Depósito Geral de Material de Transmissões.
(Por portaria de 8 de Julho de 1991.)
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Major do serviço geral do Exército (50892011) Anselmo Aires Alves,
da Academia Militar.
(Por- portaria de 1 de Juiho de 1991.)

Quartel-General da Zona Militar dos Açores
Coronel de infantaria (50182311) João Estevão Saraiva Coelho, do
Colégio Militar.
(Por portaria de 22 de Abril de 1991.)

Regimento de Mantaria de Angra do Heniímno
Tenente-coronel de infantaria (05297365) José Manuel Reboredo
Coutinho Viana, da Direcção da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 11 de Junho de 1991.)

Escola Prática de Cavalaria
Capitão de cavalaria (19493878) Rui Eduardo Azenha Sampaio de
Oliveira, do Regimento de Cavalaria de Estremoz.
(Por portaria de 15 de Julho de 1991.)

Escola Prática de Transmissões
Tenente-coronel de transmissões (08680866) José Florentino Guerreiro, da Direcção da Arma de Transmissões.
(Por portaria de 24 de Julho de 1991.)

Regimento de Transmissões
Tenente-coronel de transmissões (31478362) Francisco José Ferreira
de Bastos Moreira, do Instituto de Altos Estudos Militares.
(Por portaria de 9 de julho de 1991.)

Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões
Major de artilharia (12720778) Delfim da Fonseca Osório Nunes, da
Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 12 de Junho de 1991.)
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Centro de Instrução de Condução Auto noo 1
Coronel de artilharia (50888711) José Alves da Cunha, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 17 de Junho de 1991.)

Batalhão do Serviço Geral do Exército
Capitão do quadro técnico de secretariado (04944869) Manuel Nuno
Ribeiro Delgado da Rocha, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa.
(Por portaria de 8 de Maio de 1991.)

Capitão do quadro técnico de secretariado (03402274) Paulo dos
Santos Fernandes, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 8 de Julho de 1991.)

l.n Brigada Mista Independente

Grupo de Artilharia de Campanha
(Regimento de Artilharia de Leiria)
Alferes de artilharia (01234286) Paulo Jorge Henriques de Sousa,
do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 18 de Junho de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego
Tenente-coronel de infantaria (43002762) António José Sardoeira
Pereira da Silva, do Regimento de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 14 de Junho de 1991.)

Instituto de Altos Estudos Militares
Major de transmissões (03823372) José Artur Paula Quesada Pastor,
da Direcção da Arma de Transmissões.
fPor portaria de 30 de Junho de 1991.)

Capitão do serviço geral do Exército (50571611) Marcelino Maria
Valério, da Chefia do Serviço Geral do Exército.
(Por portaria de 1 de Maio de 1991.)
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Academia Militar
Coronel do serviço de administração militar (50620011) Joaquim
Francisco Cabo Verde, da Direcção do Serviço de Administração Militar.
(Por portaria de 12 de Julho de 1991.)

Major do serviço geral do ExBrcito (51188711) José António da Cruz,
Regimento de Infantaria de Faro/Destacamento de Tavira.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)

Manutenção Militar
Delegação de Coimbra
Tenente-coronel do serviço de administração militar (01515665) José
António Brito e Osório Valdoleiros, do Centro de Gestão e
Finanças da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 30 de Junho de 1991.)

Hospital Militar Principal
Major do serviço de saúde, médico, (14199773) José Luís Leça Veiga
Pereira Gens, do Hospital Militar Regional nP 3.
(Por portaria de 20 de Abril de 1991.)

Centro de Gestãa Financeiro da Região Militar do Centro
Major do serviço de administração militar (17452975) Luís Manuel
da Silva Pereira, da Manutenção Militar de Coimbra.
(Por uortari~de 1 de Julho de 1991.)

IV -DECLARAÇÓES
Colocações e desempenho de funções
Continuam na efectividade de serviço

1) O coronel de artilharia (50277711) António Manuel Zuzarte
Bastos continuou a prestar serviço no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, após a sua passagem à situação de reserva, em
16 de Agosto de 1991.
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Passam a prestar serviço
2) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(52263211) Luís Cardoso passou a prestar serviço no Regimento
de Infantaria de Elvas, desde 22 de Julho de 1991.
Deixam de prestar serviço
3) O tenente-coronel do serviço de material, manutenção, na
situação de reserva, (50326511) Carlos Chaves Alves de Sousa deixou
de prestar serviço no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
desde 10 de Agosto de 1991.
4) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (51230211) João Costa de Carvalho deixou de prestar serviço no Regimento de Infantaria de Abrantes, desde 11 de Agosto
de 1991.

Outras situações
5) O coronel de tranmissões/engenheiro, na situação de reserva,
(52123711) António Marcelo Pinto de Abreu deixou de prestar
serviço no Estado-Maior do Exército, desde 1 de Agosto de 1991,
passando a prestá-lo na Direcção da Arma de Transmissões, desde
a mesma data.
Cursos, estágios e tirocínios
6) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Promoção a capitão de infantaria, que frequentaram na Escola
Prática de Infantaria, no período de 7 de Janeiro de 1991 a 12 de
Julho de 1991, com a classificação que a cada um se indica, em
valores:
Tenente de infantaria (03476485) João Pedro R. Boga de Oliveira
Ribeiro, 18,48.
Tenente de infantaria (04273084) Pedro Manuel Monteiro Sardinha,
18,23.
Tenente de infantaria (11689185) João Carlos Cabra1 Almeida Loureiro de Magalhães, 18,06.
Tenente de infantaria (14891580) José Pedro Simóes Contente Fernandes, 18,Ol.
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Tenente de infantaria (03572379) Artur Carabau Brás, 17,82.
Tenente de infantaria (07123782) Fernando Manuel Oliveira da Cruz,
17,68.
Tenente de infantaria (17766982) Fernando Manuel R. Pereira de
Albuquerque, 17,60.
Tenente de infantaria (19901885) Pedro Miguel Alves Gonçalves
Soares, 17,51.
Tenente de infantaria (06077480) António Pereira de Oliveira, 17,42.
Tenente de infantaria (19052884) Fernando Mário dos Santos Martins, 17,31.
Tenente de infantaria (05242977) Manuel Alexandre Marques Coutinho, 17,06.
Tenente de infantaria (04633584) António Pedro Proença Esgalhado,
17,Ol.
Tenente de infantaria (02193378) Rui Jorge Ramos Carvalho, 16,97.
Tenente de infantaria (08976784) João Carlos Sobra1 dos Santos,
16,63.
Tenente de infantaria (09043084) António Augusto Gonçalves, 16,OO.
Tenente de infantaria (08322581) Mário António Barroco Peniche,
15,73.
Tenente de infantaria (13411681) Mário José Vieira Pereira, 15,50.
7) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados
Promoção a capitão de artilharia, que frequentaram na
tica de Artilharia, no período de 7 de Janeiro de 1991 a
de 1991, com a classificação que a cada um se indica,

o Curso de
Escola Prá26 de Julho
em valores:

Tenente de artilharia (16456483) Carlos Manuel Cordeiro Rodrigues,
16,63.
Tenente de artilharia (08092576) Rui Manuel Carvallio Pires, 16,37.
Tenente de artilharia (12680584) Nuno Manuel Monteiro Fernandes,
16,37.
Tenente de artilharia (09816685) José Mota Mendes Ferreiro, 16,29.
Tenente de artilharia (19734783) Luís Miguel Green Dias Henriques,
15,15.
Tenente de artilharia (01616580) Filipe Basílio Pinto Ferreira da
Silva, 15,08.
Tenente de artilharia (07126877) João Carlos Ferreira da Costa.
14,85.
Tenente de artilharia (05184978) José Manuel Tomaz Luís, 14,58.
Tenente de artilharia (03040483) Carlos Alberto Borges da Fonseca,
14,55.
Tenente de artilharia (05406279) Victor Jacinto Evangelista, 13,23.
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8) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Promoção a capitão de cavalaria, que frequentaram na Escola
Prática de Cavalaria, no período de 7 de Janeiro de 1991 a 12 de
Julho de 1991, com a classificação que a cada um se indica, em
valores:
Tenente de cavalaria (02938481) Jocelino Nascimento Bragança Rodrigues, 16,68.
Tenente de cavalaria (11982484) Paulo José Malaca da Cunha Filipe,
16,47.
Tenente de cavalaria (13726285) Rogério da Piedade Fernandes dos
Santos, 15,56.
Tenente de cavalaria (13952585) João Francisco Fé Nabais, 14,23.
Tenente de cavalaria (12002185) Carlos Nuno Gomes e Simões de
Melo, 13,85.
Tenente de cavalaria (12763583) Carlos Manuel Siborro Reis, 13,63.
Tenente de cavalaria (15050884) José Pedro Leitão do Carmo Costa,
12,63.
9) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Promoção a capitão de engenharia, que frequentaram na Escola
Prática de Engenharia, no período de 18 de Fevereiro de 1991 a
12 de Julho de 1991, com a classificação que a cada um se indica,
em valores:
Tenente de engenharia (17481177) João António Sequeira de Almeida,
16,OO.
Tenente de engenharia (04909583) Victor Martins Primo, 16,OO.
Tenente de engenharia (03735777) Jorge Nunes Baltazar, 15,OO.
Tenente de engenharia (17837086) Jorge Manuel Noronha S. Alves
Caetano, 14,80.
Tenente de engenharia (03233378) António Luís Niza Pato, 14,80.
Tenente de engenharia (02802585) José Fernando Aidos Rocha, 14,60.
Tenente de engenharia (17978780) Rogério Paulo Faria das Neves
e Castro, 14,OO.
10) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Promoção a capitão do serviço de material, que frequentaram
na Escola Prática do Serviço de Material, no período de 4 de Fevereiro de 1991 a 5 de Julho de 1991, com a classificação que a cada
um se indica, em valores:
Tenente do serviço de material dos serviços técnicos manutenção de
material (14797475) João Tavares Tomás, 16,66.
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Alferes do serviço geral do Exército (09580374) Alvaro da Silva
Azenha, 15,53.
Capitão de infantaria (08923580) Oscar Humberto Almeida Megre
Barbosa, 15,40.
Alferes miliciano de infantaria (07834587) José Alberto Fernandes
Monteiro, 15,31.
Tenente de infantaria (15582483) Carlos Alberto Rodrigues Dores,
15,19.
Alferes miliciano de infantaria (04405688) José Alves Lopes, 15,15.
Capitão do quadro técnico de secretariado (14865973) João do Carmo
Guerreiro Batista, 14,97.
Tenente de artilharia (12582483) Jaime da Silva Sequeira, 14,65.
Alferes de infantaria (06739386) Hélder Machado Guerreiro, 14,15.
14) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Instrutor/Monitor Comando, que frequentaram no Regimento
de Comandos, no período de 10 de Setembro de 1990 a 25 de
Novembro de 1990, com a classifacação que a cada um se indica,
em valores:
Alferes de infantaria (19600688) Paulo Jorge Oliveira Domingos,
15,57.
Alferes de infantaria (00355588) Emanuel Jorge Almeida Luis, 14,84.
Alferes de infantaria (05962787) Edmundo Manuel Vieira Pombo,
14,22.
Tenente do serviço de saúde (10492281) Marcos Aurélio Matos
Pinto Miranda, 14,06.
Alferes de infantaria (15087085) Rui Manuel Alcobia Teixeira, 13,21.
Capitão de infantaria (05916581) Manuel Joaquim Vieira Esperança,
11,60.
15) Deve ser averbado ao capitão de transmissões (17779174)
José António Lobão Bernardo o Estágio Complementar de Criptografia, que frequentou na Chefia do Serviço de Reconhecimento de
Transmissões, no período de 7 de Março de 1991 a 31 de Maio de
1991, com aproveitamento.
16) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Missil SS-11 B1, que frequentaram na Escola PrBtica de Infantaria,
no período de 9 de Janeiro de 1989 a 17 de Fevereiro de 1989,
com a classificação que a cada um se indica (em valores):

Alferes de infantaria (02126184) Carlos Alberto Esteves Filipe, 17,4.
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Instrutor
Alferes de infantaria (15372686) Nuno Correia Barrento de Lemos
Pires, 14,4.
Fique nulo e de nenhum efeito, a publicação na Ordem do Exército,
2.a Série, n.O 7, de 1 de Abril de 1989, página n." 553, referente ao curso respeitante a estes oficiais.

V - OBITUARIO

Agosto, 27 -Tenente miliciano de infantaria, na situação de reserva,
(49247058) José Henrique Rosa Pereira, do Quartel-General
da Zona Militar da Madeira.

Novembro, 15 -Tenente-coronel reformado (52126111) José Henrique Gomes de Barros, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa.
Dezembro, 3 -Coronel reformado (50020411) Manuel Albertino Varela Soares, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Dezembro, 19 - Capitão reformado (5 1488911) Alberto Perestrelb
Tranquada, do Quartel-General da Região Militar do Centro.

Maio, 31 -Coronel reformado (51214311) José Maria Pereira, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Junho, 1 -Capitão reformado (50338811) Manuel António Quintas,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Junho, 4- Capitão reformado (52065811) José Rodrigues Pimenta,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Julho, 12 -Coronel reformado (50262111) José Rodrigues Pimenta,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Julho, 20- General reformado (50105911) Júlio Manuel Pereira, da
Direcção do Serviço de Pessoal.
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Julho, 21 -Brigadeiro reformado (50508011) José Maria Henriques
da Silva, da Direcção do Serviço de Pessoal.
Agosto, 3 -Brigadeiro reformado (50621611) Abel Anjos Rocha, da
Direcção do Serviço de Pessoal.
Agosto, 4- Capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52395711) José Vicente Pacheco, do Quartel-General
da Região Militar de Lisboa.
Agosto, 14 -Coronel reformado (50540411) Ângelo Tavares da Silva,
do Quartel-General da Região Militar do Norte.
O Chefe do Estado-Maior do Exército
José Alberto Loureiro dos Santos, general
Está conforme:

O Ajudante-General

Silvino da Cruz Curado, general

vssse
E*?% $@i!bd i '
0CHEFE 00 ESTADO-MAIOR
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

O R D E M D O E X&O
2." SÉRIE
N.9

18/15 DE SETEMBRO DE 1991

Publica-se ao Exército o seguinte:

I

-DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
Ministério da Defesa Nacional
Estado-Maior do Exército
Despacho n.O 93/91

Assnnto: Nomeação de um Oficial General
1. Nomeio para uma missão de serviço no Estado-Maior-General

das Forças Armadas o brigadeiro (50771511) António Bento
Formosinho Correia Leal.
2. Este oficial deverá apresentar-se no Gabinete de Sua Excelência
o General Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
em 11 de Junho de 1991.
Chefe do Estado-Maior do
Lisboa, 7 de Junho de 1991.-0
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.
Despacho n." 94/91

Assunto: Nomeação de um Oficial General
1. Nomeio para uma missão de serviço no Estado-Maior-General das
Forças Armadas o brigadeiro (50559411) António Rodrigues
da Graça.
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2. Este oficial dever6 apresentar-se no Gabinete de Sua Excelência
o General Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
em 12 de Junho de 1991.
Lisboa, 7 de Junho de 1991.-0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.
Despacho nP 100/91

Assunto: Nomeação do 2." Comandante da Academia Militar
1. Nomeio para o cargo de 2.0 Comandante da Academia Militar
o brigadeiro (50974411) Manuel António Lemos Ferreira Correia,
em substituição do brigadeiro Manuel de Azevedo Moreira
Maia.
2. O brigadeiro Ferreira Correia, actualmente a desempenhar o cargo
de Adido de Defesa e Militar junto da Embaixada de Portugal
em Washington, assumir6 as suas novas funções em data a
indicar oportunamente.

-

Lisboa, 12 de Junho de 1991. 0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.

I1

-JUSTIÇA E DISCIPLINA

Ministério da Defesa Nacional
Estado-Maior do ExBrcito
Por portarias de 23 de Julho de 1991
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.O e 25.O, com referência ao n.O 3 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de infantaria, na reserva, (50266911)
António Soares Tavares da Costa.
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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.O e 25P, com referência ao nP 3 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de infantaria, na reserva, (50813811)
António Maria Filipe.

-.

Por portaria de 19 de Agosto de 1991
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 21P e alínea c) do artigo 25.0, com referência ao nP 1 do artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel de cavalaria
(02831863) Carlos Manuel Serpa Matos Gomes.
Por portaria de 10 de Julho de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 1." classe o coronel de cavalaria
Luís Filipe Médici Candiota, do Exército do Brasil, nos termos
do artigo 37.O e n.O 3 do artigo 67.O do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
de 20 de Dezembro de 1971.
Por portaria de 23 de Julho de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de
classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33: e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de
transmissões, engenheiro, (50772611) Francisco Antótiio Frade.
Por portaria de 26 de Agosto de 1991
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-
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siderado ao abrigo dos artigos 33." e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de
infantaria (50189311) José Alberto Cardeira Rino.

Por portarias de 19 de Agosto de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2." classe por, segundo parecer
do Consellio Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33." e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de
infantaria (39319362) Manuel Ambrósio de Morais Freitsis.
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 Discipliiia do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33.0 e 36.0 do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major do
serviço de administração militar (00186677) Rui Caseiro Viana.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 2.n classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33.O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major do
serviço de administração militar (06931170) Manuel Tavares da
Costa.

Por portarias de 23 de Julho de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de mérito militar de 3.8 classe por, segundo parecer
do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33." e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o capitão de
bandas e fanfarras do Exército (51232711) José Custódio da
Silva Gonçalves.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar coin a
do Exército, de
medalha D. Afonso Henriques-Patrono
3.a classe, nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei n.O 397/85,
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de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.0 do mesmo decreto, o capitão do sei-viço geral do
Exército (50054011) Adelino Moreira Raimundo.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques - Patrono do Exército, de
3." classe, nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei n? 397/85,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.O do mesmo decreto, o capitão do serviço geral do
Exército, na reserva, (52058211) Carlos Ambrósio Vitorino.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques -Patrono do Exército, de
3." classe, nos termos do artigo 4." do Decreto-Lei n.O 397/85,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.O do mesmo decreto, o capitão do serviço geral do
Exército, na reforma, (51758011) José Correia Caetano.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques - Patrono do Exército, de
3? classe, nos termos do artigo 4." do Decreto-Lei n.O 397/85,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.O do mesmo decreto, o capitão do serviço geral do
Exército, na reserva, (51697711) José Mariquito Constantino.
Por portarias de 19 de Agosto de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques - Patrono do Exército, dc
3." classe, nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei n.O 397/85,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1." do mesmo decreto, o capitão de cavalaria, na
reserva, (38103151) Augusto Torres Mendes.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques-Patrono
do Exérciio, de
3." classe, nos termos do artigo 4." do Decreto-Lei n.O 397/85,
de 11 de Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo
do artigo 1.0 do mesmo decreto, o capitão do serviço de material,
na reserva, (51768011) Laurentino Pereira dos Santos.
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.O 566171, de 20 de Dezembro, os seguintes
oficiais:
1 de Julho de 1991
Capitão de infantaria/GNR (30165060) Joaquim Valentim Barbas
Carretas.
Capitão de infantaria1GNR (36033353) Manuel da Silva Gonçalves
Soares.
10 de Julho de 1991
Coronel de infantaria (50995011) Arnaldo José Ribeiro da Cruz.
Capitão do serviço de material (00186160) Jaime Martins Marques.
15 de Julho de 1991
Capitão do serviço geral do Exército, na reserva, (39316957) Fernando da Silva Capela.
19 de Julho de 1991
Capitão do serviço geral do Exército, na reserva, (52256411) Rui
Augusto Rocha Santiago.
26 de Julho de 1991
Major do QPv/GF/NIP (015088) Celso de Vasconcelos Cabanas.
Major do QPv/GF/NIP (097238) Fernando Mourato Maia.
Capitão do QP/GNR (43148258) Artur Mendes da Silva Guimarães.
Louvores
Estado-Maior do Ex6rcito
Louvo o brigadeiro (51397111) Ant6nio Moreira de Almeida Correia
porque nomeado 2.O Comandante da Região Militar do Centro,
na continuação de idênticas funções desempenhadas durante
cerca de um ano na l.nBrigada Mista Independente, se entregou
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ao cumprimento da missão com assinalável empenhamento e
determinação, superando as contrariedades inerentes ao afastamento prolongado do seu agregado familiar, por forma a
garantir uma eficiência de acção que muito contribuiu para
cumprimento dos objectivos propostos B Região Militar, nomeadamente nas áreas administrativa do pessoal, instrução e inspecção, e exercícios e manobras.
Dotado de uma inteligência viva e imaginativa, com uma cultura
geral e militar que o prestigiam e prestigia o Exército Português, gozando de uma grande facilidade de expressão, soube
estabelecer com a sociedade civil uma dinâmica de relacionamento que, num meio com as características da cidade de
Coimbra, é fundamental para a compreensão das Forças Armadas.
Os conhecimentos profissionais e competência pedagógica permitiram-lhe elevar o nível de instrução ministrada nas Unidades
da Região através de uma correcta orientação dos diversos
responsáveis desta área, de acções de acompanhamento na
execução e pela realização de inspecções, contribuindo, desta
forma, para que fosse atingido o objectivo estabelecido como
prioritiirio.
Como comandante da Brigada de Defesa Territorial do Centro
foi responsável pela sua participação no Exercfcio de nível
Nacional ORION 90, no Exercício Regional TAURUS 90 e no
Exercício conjunto com cooperação aeroterrestre TAURUS 91,
em todos desenvolvendo um notável trabalho de preparação e
coordenação, exercendo com autoridade, competência e eficiência
a acção de comando, o que foi publicamente reconhecido pelas
mais altas entidades que, em cada situação, tiveram a oportunidade de visitar, no campo, as tropas comandadas pelo brigadeiro Almeida Correia.
Como auxiliar directo do comandante da Região manifestou
sempre inteira disponibilidade para o desempenho das missões
para que foi solicitado, participou em estudos e trabalhos de
interesse do Exército, defendendo com argumentação viva e
inteligente e com especial empenhamento as soluções que mais
contribuiam para a dignificação do Exército como Instituição
e dos Quadros Permanentes como sua estrutura, pautou a sua
conduta pelos ditames da lealdade e frontalidade, constituiu-se,
enfim, como seu fiel representante sempre que as condições
o exigiam.
É pois de maior justiça reconhecer como relevantes e de elevado
merecimento os serviços prestados, B Região Militar do Centro
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e ao Exército, pelo brigadeiro Almeida Correia e considerar
as qualidades militares, mais uma vez por si confirmadas, merecedoras de realce e público louvor.
Ministério da Defesa Nacional, 23 de Julho de 1991. - C)
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos
Santos, general.
Louvo o coronel de infantaria, na reserva, Antonio Maria Filipe
(50813811) do Estado-Maior do Exército, por ser de elementar
justiça, ao deixar a efectividade após 50 anos de serviço ininterriirto, salientar e enaltecer as suas qualidades e virtudes militares, bem patenteadas ao longo da carreira e reconhecidas
através de diversas condecorações e mais de trinta louvores.
Já na sua primeira colocação, no Regimento de Infantaria n!' 2
onde permaneceu durante cerca de treze anos dedicando-se particularmente à instrução, nomeadamente de transmissões e de
educação física, teve oportunidade de demonostrar a sua excelente preparação técnica que aliada às elevadris qualidades morais e profissionais, mais realçadas no desempenho de funções
de comando de companhia, muito contribuiu para a dignificação da Unidade, o que foi devidamente reconhecido por sucessivos comandantes.
Posteriormente, no desempenho das mais variadas funções, de
comando, de chefia, ou de estado-maior, quer nas ex-províncias da Guiné, de Angola, e de Moçambique, quer no Continente, sempre comprovou elevada competência e extraordinário
empenho no exercício das mesmas, contribuindo significativamente para a eficiência e prestígio do Exército. Em todas as
missões que lhe foram confiadas desenvolveu acção relevante
pelo cuidado com que estudou os assuntos e pela maneira metódica como os executou.
De destacar, particularmente, a competência com que comandou
as tropas em campanha. Da sua acção pessoal resultaram assinaláveis êxitos pois, vivendo sempre de perto os problemas
operacionais e logísticos, comandou directamente as operações
de maior responsabilidade que competiram às Unidades a quc
pertenceu. Exerceu acção disciplinadora firme, preocupando-se
com a situação e bem-estar dos seus subordinados.
O coronel Filipe é possuidor de extraordinárias qualidades pessoais, caracterizadas pelo fácil e humano relacionamento, impecável lealdade e sentido de camaradagem, calma e bom senso,
correcção de atitudes e digna sobriedade, características que le-
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vam todos os que consigo servem a demonstrar-lhe elevada e
sincera consideração e estima.
Desempenhando nos últimos quinze anos o cargo de adjunto do
General Ajudante-General, conhecendo com bastante profundidade vários aspectos relacionados com a Administração do
Pessoal, foi o coronel Filipe um muito valioso, dedicado e prestimoso colaborador dos generais com que serviu e merecedor
de ser apontado como exemplo.
Assim, durante toda a sua longa carreira militar, sempre o coronel Filipe se houve de forma altamente honrosa no cumprimento
das missões que lhe foram atribuídas, resultando da sua acçáo
lustre e honra para o Exército que tão dedicadamente serve,
devendo por isso os serviços que prestou ser classificados de
relevantes e distintos.
Lisboa, EME, 23 de Julho de 1991. - 0 Chefe do Estado-Maior,
José Alberto Loureiro clos Santos, general.
Louvo o coronel de infantaria, na reserva, (50266911) Ailtónio Soares
Tavares da Costa pela forma como serviu o Exército, ao longo
de uma relevante carreira militar, de quarenta e quatro anos,
desempenhando variadas e iiiiportantes funções nas hreas de
Instiução, Estado-Maior, Comando e Chefia, e, nos Últimos
10 anos, na situação de reserva na efectividade de serviço nas
de adjunto do General Quartel-Mestre-General, com exemplar
dedicação, honestidade e competência profissional.
Desde muito jovem, como oficial, impos-se pelo seu grande
aprumo moral, elevado espírito de iniciativa, desembaraço e
grande capacidade de trabalho, executando todas as tarefas com
lealdade, dinamismo, entusiasmo apaixonante, sendo seinprc i-igoroso respeitador das disposições militares vigentes.
O coronel Tavares da Costa, homem de reconhecida integridade
e coragem moral, com a sua extraordinária capacidade de organização e de estudo, equacionou sempre, com inteligência e
realismo, as variadas e difíceis situações que teve que enfrentar,
nomeadamente em teatro de operações, onde se distinguiu, primeiro, no período de 1962163, na montagem e funcionamento
do apoio logístico às nossas tropas em operações em Angola
e, posteriormente, em Moçambique, no comando de uma Zona
Operacional, onde evidenciou, uma vez mais, invulgar espírito
de sacrifício e alto sentido de missão.
Reconhecidas as suas qualidades, a partir de 1975 é-lhe atribuída nova missão, a de organizar, controlar e dirigir o material de instrução do Exército, cuja gestão se encontrava dis-
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persa. Mercê dos elevados conhecimentos militares, aliados à
sua persistência, determinação e sentido de acção verdadeiramente notável, qualidades invariavelmente presentes, conseguiu
criar e dinamizar a Chefia do Serviço de Material de Instrução
(CHESMATI) nela integrando o Centro Gráfico do Exército.
Deixou este serviço em-pleno funcionamento não obstante as
múltiplas dificuldades que teve de ultrapassar.
reserva,
i
aproveitando a sua longa e sábia
Após a passagem ?
experiência, desenvolveu vários trabalhos, como adjunto do
General Quartel-Mestre-General, destacando-se a normalizacão e reabastecimento de impressos, em que disciplinou este
sector, com nítidas vantagens, resultando economias de esforços e gastos para o Exercito, mantendo o mesmo dinamismo,
entusiasmo e frescura intelectual como de um jovem oficial se
tratasse.
Ao terminar agora a sua brilhante e prestigiosa carreira é
muito grato ao Comandante do Exército prestar pública homenagem ao coronel Tavares da Costa, pelos altos serviços prestados de que resultou honra e lustre para a Instituição Militar e
que os mesmos sejam considerados extraordinários, relevantes
e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 23 de Julho de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos
Santos, general.
Louvo o coronel de cavalaria (51113311) Carlos Domingos de Oliveira de Ayala Botto, pela forma muito competente, dedicada
e criteriosa como exerceu o comando do Regimento de Cavalaria
de Estremoz.
Muito sensato e ponderado, evidenciando cultura geral e militar
diversificada, sempre muito atento aos problemas da sua Unidade, conseguiu obter um elevado nível disciplinar do seu pessoal, bem patente no aprumo e operacionalidade demonstrados
em todas as actividades.
Com um conhecimento perfeito dos seus subordinados, relacionando-se com todos de uma maneira natural e humana, desenvolveu uma acção de comando eficaz, pugnando pela coesão
e espírito de corpo e conseguindo um notável grau de prontidão
e potencial de combate dos seus encargos operacionais, que
sendo bem orientados e dirigidos têm demonstrado inegável
capacidade nos exercícios em que tem tomado parte, não s6 na
Região como a nível Nacional.
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Dotado de espírito de organização, metódico e persistente, tem
revelado acção decisiva na coordenação dos diversos serviços
da Unidade, dando um significativo impulso nos trabalhos de
recuperação e adaptação das instalações dos aquartelamentos.
Oficial que dignifica a sua Arma, evidenciando notáveis qualidades profissionais e excepcional aprumo moral, com lhaneza
de trato, muita lealdade e pugnando pela sua Unidade, tem o
coronel Ayala Botto vindo a servir na Região Militar do Sul,
com muito empenho e decisão resultando prestigio para o Exército, pelo que os serviços por si desempenhados são considerados importantes e de elevado mérito.
Ministério da Defesa Nacional, 23 de Julho de 1991. - 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos
S,antos, general.

I11

-MUDANÇAS DE SITUAÇAO

Oficiais dos quadros permanentes
Corpo de oficiais generais
Ingresso no quadro
Brigadeiro, adido, (5 1308311) Lino José Góis Ferreira, da Direcção
da Arma de Transmissões, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Julho de 1991.)

Passagem à situação de adido
Nos termos do n . O 2 da alínea a) do artigo 10." das Disposições Comuns, aprovado pelo Decreto-Lei nP 34A/90
de 24 de Janeiro.
General, no quadro, (50509011) João de Almeida Bruno, da Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 2 de Maio de 1991.)
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Arnias e serviços
Ingresso no quadro
Quadro da Arma de Infaiita~ia
Tenente-coronel de infantaria, adido, (05297365) José Manuel Reboredo Coutinho Viana, da Direcção da Arma de Infantaria,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 21 dc Maio de 1991.)

Tenente-coronel de infantaria, adido, (51000011) Fernando da Silva
Pinto Ribeiro, do Quartel-General da Região Militar do Norte,
devendo ser considerado nesta situaçlio desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 15 de Julho de 1991.)

Quadro do Serviço de Administração Militar
Coronel do serviço de administração militar, adido, (50620011) Joaquim Francisco Cabo Verde, da Direcção do Serviço de Administração Militar, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 3 de Junlio de 19913

Major do serviço de adn~inistração militar, adido, (17452975) Luís
Manuel da Silva Pereira, do Centro de GcstZo Financeira da
Região Militar do Centro, devendo ser considerado nesta situaçlio desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)

Quadro do Serviço Geral do Exército
Major do serviço geral do Exército, supranumerário, (50571611) Marcelino Maria Valério, do Instituto de Altos Estudos Militares.
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 8 de Abril de 1991.)
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Quadro Técnico de Secretariado
Capitão do quadro técnico de secretariado, adido, (07582269) José
António Garcia Pereira Lima, da Direcção de Transportes,
devendo ser considerado nesta situação desde si data da presente
portaria.
(Por portaria de 21 de Junho de 1991.)

13assagcm à situação de adido
Nos termos do n.O 2 da alínea b) do artigo 10." das Disposições Comuns, aprovado pelo Decreto-Lei i1.O 34-AI90
de 24 de Janeiro
Coronel de infantaria, no quadro, (51397811)Oscar António Goines
da Silva, do Estado-Maior do Exército, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 28 de Junho dc 1991.)

Tenente-coronel do serviço geral do Exército, no quadro, (50900011)
Carlos Duarte Pereira, da Chefia do Serviço Geral do Exército,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto clc 1991.)

Oficiais de complemento
Passagem à situação de disponibilidade
Regimento de Infantaria

1i.O

1

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (10024086) João Paulo
de Freitas Cabeçadas, do Regimento de Infantaria n.O 1
(Por portaria de 28 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (13233786) José António
Brandão Barros de Sousa, do Regimento de Infantaria n." 1.
Aspirante a oficial miliciano de educação física (07963885) João
Carlos Lucas Barreiros, do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria cle 27 de Julho de 19913
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Regimento de Infantaria de Abrantes
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (14947186) José Olímpio Henriques da Costa Gomes, (03864384) Mário Jorge Verde
Pereira, (14984987) Aníbal José Ribeiro, (10046785) Fernando
Manuel Leitão Diniz e (02904586) Pedro Manuel Poço Nascimento Ferreira, do Regimento de Infantaria de Abrantes.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (08232887) António Jorge
Rebelo Ferreira Guiomar, do Regimento de Infantaria de Abrantes.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1991.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Alferes milicianos de infantaria (00981888) Ricardo Nuno Caetano
Morais Pequeno, (11264290) Paulo José Silva Morais Fonseca
e (06991687) Jorge Manuel Pereira das Neves Magalhães, do
Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Infantaria de Faro
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (12362385) José Carlos
Gonçalves Rodrigues, do Regimento de Infantaria de Faro.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (05118086) João Pedro
Monteiro de Araújo Coutinho, do Regimento de Infantaria de
Faro (Destacamento de Tavira).
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (09933488) Jorge Manuel Pires Florêncio, (06669885) Carlos António Gonçalves
Lopes, (02022987) João Carlos de Matos Paiva e (04295086)
Vítor Manuel Domingues Góis Ferreira, do Regimento de
Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)
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Regimento de Infantaria de Vila Real
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (14800386) José Manuel
de Bessa Duarte Martins, do Regimento de Infantaria de Vila
Real.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria, contratado, (07584487) Alcino Manuel Oliveira Gomes, do Regimento de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1991.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (05255385) José Joaquim Ferreira Afonso, (05260890) Manuel João Preto Esteves e
(19826786) Amadeu Henrique de Almeida Machado, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 27 ds Julho de 1991.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (11702485) Eduardo
Santos Silva Ferreira, (18318185) Amândio Manuel de Jesus
Batista e (18239285) Mário Luís Femandes dos Santos, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Artilharia Antiaérea nP 1
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (07835885) Rui Luís Diogo
Gonçalves Roda, do Regimento de Artilharia Antiaérea n.O 1.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Transmissões
Aspirantes a oficiais milicianos de transmissões (04478385) José Car10s Cardoso Domingues e (03647986) Jorge dos Santos Freire
de Oliveira, do Regimento de Transmissões.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)
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Batalhtio de Informação e Recoi~liecimentodas Transmissões
Aspirantes a oficiais milicianos de transmissões (07202686) António
Pedro Ribeiro Calado Costa, (16053586) Luís Manuel de Ascenção Reis e (07933787) Fernando António Rodrigues Martins,
do Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões.
(Por portaria de 27 dc Jiilho de 1991.)

Batalhiio do Serviço de Materi~i
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de material (10953987)
Pedro Fontes Teles Sampaio, (01254485) Gonçalo José Costa
Gonçalves e (04501687) Antbnio Manuel Xarope Sitima, do
Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Batalhão do Serviço de Transportes
Alferes miliciano do serviço de transportes (03 131787) Paulo Domingues Paixão, do Batalhão do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 27 dc Julho de 1991.)

Regimento de Comandos
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (13472888) Luís Filipe
Carneiro Bento, do Regimento de Comandos.
Aspirantes a oficiais rnilicianos de comando (11434486) Rui Miguel
Neves Marques Pinho Bandeira, (02187590) Rui Manuel Maçáes
Viana, (19641290) Jorge Baptista e (08677787) João Carlos
Branco Santos Moita, do Regimento de Comandos.
(Por portaria cle 30 de Julho dc 1991.)

." Brigada

1

Mista Independente

Batalhão de Infantaria Mecanizada
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Alferes miliciano de infantaria, contratado, (18501489) Jorge Humberto Ribeiro Santos, da 1." Brigada Mista Independente, Bata-
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lhão de Infantaria Mecanizada (Agrupamento Base de Santa
Margarida).
(Por portaria de 9 de Agosto de 1991.)

IV

-PROMOÇÕES

E GRADUAÇÕES

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Estado-Maior do Exército
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (80101068) Francisco José de Ascenção Lopes Martins, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1991.)

Direcção da Arma de Infantaria
Tenente-coronel de infantaria, adido, o major (09072965) Adelino
de Matos Coelho, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1991.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Tenente-coronel do serviço postal militar, no quadro, o major
(32210656) Fernando de Assunção Santana Neves, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abrii de 1991.)
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Direcção do Serviço de Material
Tenente-coronel do serviço de material, manutenção, no quadro, o
major (51540911) Joaquim Rosado Cintra Vilarinho, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1991.)

Regimento de Infantaria de Beja
Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (34303761) Almiro da Costa Mateus, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1991.)

Escola Prática de Transmissões
Tenente-coronel de transmissões, no quadro, o major (71230964)
António Adalberto Montenegro Sollary Allegro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 dc Abril de 1991.)

l i Brigada Mista Independente
Batalhão de Apoio e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente-coronel do serviço de administração militar, no quadro, o
major (03999061) Fernando Manuel da Silva Ascenção, contarido
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
Major de transmissões, manutenção, no quadro, o capitão (52137911)
Manuel Maria Calretas, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1991.)
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Mista Independente

Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (03339365) Carlos
Alberto Rocha Neves, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril dc 1991.)

Escola de Sargentos do Exército
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (1 1310467) Luís
Manuel Gomes dos Santos Lopes, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (08184166) José
Manuel Vaz Pombal, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1991.)

Hospital Militar Principal
Major do serviço de saúde/farmácia, no quadro, o capitão (19359179)
Armando Cerezo Granadeiro Vicente, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1991.)

Adidos
Guarda Nacional Republicana
Tenente-coronel do serviço de administração militar, adido, o inajor
(5036191 1) Alvaro Brazinha Mochacho, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1991.)
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Polícia de Segurança Pública
Tenente-coronel de infantaria, adido, o major (06141766) Manuel
Fernando Guint Barbosa, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1991.)

V

-COLOCAÇóES,

EXONERAÇOES E TRANSFEFÊNCIAS

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Estado-Maior do Exército
Coronel tirocinado de transmissões (50767311) João Carlos de Azevedo Araújo Geraldes, da Direcção da Arma de Transmissões.
(Por portaria de 2 de Jullio de 1991.)

Colocações e desempenho de funções
1) Declara-se que o tenente-coronel de transmissões (engenheiro)
José Manuel Pinto de Castro desempenha as funções de director
do Depósito Geral de Material de Transmissões, desde 20 de Agosto
de 1991.
Cursos, estdgios e tirocínios
2) Classificação final dos oficiais alunos da Academia Militar
que, em 31 de Agosto de 1990, concluíram o Curso de Engenharia
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incluindo o respectivo tirocínio na Escola Prática de Engenharia, no
ano lectivo de 1989/90, sendo colocados na escala de antiguidades
da sua Arma, pela ordem abaixo indicada:
Tenente aluno (00215286) Nélson Artur Camelo Jerónimo, 15,26.
Tenente aluno (18570986) Sebastião de Me10 Pinheiro, 14,69.
Tenente aluno (07320186) Francisco António Amadeu Monteiro
Fernandes, 14,41.
Tenente aluno (12656084) João Manuel Pires, 14,39.
Tenente aluno (15645281) José Paulo Ribeiro Berger, 14,06.
Tenente aluno (10589981) Rui Albertino Costa Neto, 13,79.
Tenente aluno (18540486) Francisco José Serrano Baptista, 13,7ú.
Tenente aluno (01506285) Fausto Manuel Vale do Couto, 13,71.
Tenente aluno (18914784) Manuel Salvador Rebelo de Carvalho,
13,34.
3) Em 2 de Setembro de 1991, apresentaram-se, na Academia
Militar, para frequência do XXIV Curso de Formação de Capelães
Militares &ta0 Inicio de Loiola», os sacerdotes abaixo indicados,
que foram aumentados à 3." Companhia do Corpo de Alunos com
os números que a cada um se indica:

(80018973) Carlos Alberto César Morais Chantre, vindo do Distrito
de Recrutamento e Mobilização de Faro, e que era 2.0 sargento
miliciano na disponibilidade.
(06568474) João Rodrigues, vindo do Distrito de Recrutamento e
Mobilizaçáo de Lisboa.
(16335879) Nuno Henrique Sancho Silva Gonçalves, vindo do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa.
(03276880) José Manuel Fonseca Vicente, vindo do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro.
(06958180) Justino do Nascimento Maio Vicente, vindo do Distrito
de Recrutamento e Mobilizaçáo de Lamego.
(09955781) Alexandre Francisco Ferreira dos Santos, vindo do Distrito do Recrutamento e Mobilização do Porto.
(03996281) Mário José Loureiro da Silva, vindo do Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto.
(09274280) Carlos Manuel Carvalho Correia Silva, vindo do Distrito
de Recrutamento e Mobilização de Lisboa.
(10465381) Paulo Emanuel Loureiro da Silva, vindo do Distrito de
Recrutamento e Mobilização de Viseu.
(17966382) Pedro Fernandes Coutinho, vindo do Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Vila Real.
(11227881) José Ezequiel Inácio, vindo do Distrito de Recrutamento
e Mobilizaçáo de Leiria.
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(06048582) António Abel Rodrigues Canavarro, vindo do Distrito
de Recrutamento e Mobilização de Vila Real.
(11517382) José João Gonçalves da Silva, vindo do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Braga.
(08791782)João Bartolomeu Rodrigues, vindo do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego.
(05768682) José Luís Moreira dos Santos, vindo do Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto.
(09724082) Francisco Andrade Moreira da Costa, vindo do Distrito
de Recrutamento e Mobilizaçáo do Porto.
(16514482) Luciano Natal Brazil Oliveira, vindo do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Angra do Heroísmo.
(01009483) Delfim Jorge Esteves Gomes, vindo do Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Lamego.
(19378083) António de Oliveira Madureira Loureiro, vindo do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego.
(03642483) Fernando Moreira Tavares da Costa, vindo do Distrito
de Recrutamento e Mobilizaçáo de Vila Real.
(13676983)Amadeu Lopes Soares, vindo do Distrito de Reciutamento
e Mobilização de Braga.
(11397883) Jorge Manuel Lages Almeida, vindo do Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Coimbra.
(03869283) Leonel Rodrigues Claro, vindo do Distrito de Recrutnmento e Mobilização de Lamego.
(02913483)António Manuel Santos de Sousa Neves, vindo do Disisito
de Recrutamento e Mobilização do Porto.
(06494583) Manuel da Conceição Henriques, vindo do Distrito de
Recrutamento e Mobilizaçáo do Porto.
(17335583) Vicente António Nunes da Silva, vindo do Distrito de
Recrutamento e Mobilização do Porto.
(17426884) António Manuel Alves Martins, vindo do Distrito de
Recrutamento e Mobilizaçáo de Faro.
(01069884) Joaquim Gomes Carneiro, vindo do Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto.
(13282984) Manuel Duarte dos Santos Catarino, vindo do Distrito
de Recrutamento e Mobilizaçáo de Lamego.
(12775184) José Manuel Afonso Antunes, vindo do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa.
(08588884) Paulo António da Cruz Monteiro, vindo do Distrito de
Recrutamento e Mobilizaçáo de Coimbra.
(17005284) Benjamim de Sousa e Silva, vindo do Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto.
(00036984) Licínio Manuel Figueiredo Cardoso, vindo do Distrito de
Recrutamento e Mobilizaçáo de Aveiro.
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(03375784) António Martins Castanheira, vindo do Distrito de Recru-

tamento e Mobilização de Castelo Branco.
(01591185) Aniceto da Costa Morgado, vindo do Distrito de Recru-

tamento e Mobilizaçáo de Lamego.
(15431585) José Manuel Laranjeira Madeira, vindo do Distrito de

Recrutamento e Mobilizaçáo de Santarém.
(14045985) Armindo Ribeiro Gonçalves, vindo do Distrito de Recru-

tamento e Mobilizaçáo de Braga.
(15645485) José Marcelino Pereira, vindo do Distrito de Recruta-

mento e Mobilizaçáo de Coirnbra.
(17192585) Manuel Joaquim Fernandes da Costa, vindo do Distrito

de Recrutamento e Mobilizaçáo de Braga.
(17775285) Nuno Filipe Fraga Aurélio, vindo do Distrito de Recru-

tamento e Mobilizaçáo de Lisboa.
(02988185) José Nuno Ferreira da Silva, vindo do Distrito de Recru-

tamento e Mobilizaçáo do Porto.
(16009285) José Carlos Barbosa da Costa, vindo do Distrito de Re-

crutamento e Mobilizaçáo de Braga.
(18105885) José Luís Fernandes Borga, vindo do Distrito de Recruta-

mento e Mobilizaçáo de Abrantes.
(02583986) Luciano Alberto da Silva Lagoa, vindo do Distrito de

Recrutamento e Mobilizaçáo do Porto.
(19136886) José António Gonçalves, vindo do Distrito de Recruta-

mento e Mobilização de Castelo Branço.
(09136186) Victor Vicente Arruda, vindo do Distrito de Recruta-

mento e Mobilizaçáo de Ponta Delgada.
(04869286) José António Marques Almeida, vindo do Distrito de

Recrutamento e Mobilizaçáo de Lisboa.
(18301286) Joiío António Pinheiro Teixeira, vindo do Distrito de

Recrutamento e Mobilização de Lamego.
(02010986) Aloísio Manuel de Sousa Ribeiro Azevedo Araújo, vindo

do Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Braga.
(04966284) Amândio da Trindade das Neves Bártolo Mateus, vindo

do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco.
(14478786) José Augusto de Almeida Marques, vindo do Distrito

de Recrutamento e Mobilizaçáo de Viseu.
São desde a mesma data graduados em aspirante a oficial capello.
4) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Qualificação de Frio, que frequentaram na Escola Militar de
Electromecânica, no período de 22 de Abril de 1991 a 12 de Julho
de 1991, com a classificação que a cada um se indica, em valores:
Tenente do serviço de material, inanutençáo, (03679776) Aiigusto
Miguel da Silva, 16,37.
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Tenente do serviço de material, manutenção, (16309677) José Alberto
Martins Ribeiro, 15,18.
5) Deve ser averbado ao capitão de infantaria (03345162)
Alvaro Coelho Ferreirinho Diogo o Curso de Aperfeiçoamento de
Instrutores de Esgrima e Combate Corpo-a-Corpo, que frequentou
no Centro Militar de Educação Física, Equita~ãoe Desportos, no
período de 8 de Outubro de 1990 a 26 de Julho de 1991, sendo
considerado Apto.
6) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o 2.0 Curso
de Operações Irregulares, que frequentaram no Centro de Instrução
de Operações Especiais, no período de 19 de Novembro de 1990
a 21 de Dezembro de 1990, com a classificação que a cada um se
indica (em valores) :

Alferes de artilharia (03452087) Hélder António da Silva Perdigão,
15,ll.
Alferes de infantaria (10344986) Fernando Artur Ferreira Teixeira,
14,78.
Alferes de artilharia (04149087) Fernando Joaquim da Luz Costa,
14,50.
Alferes de infantaria (14194888) António José Machado Marracho,
14,30.
Alferes de artilharia (00562083) António Orlando Leal Correia, 14,28.
Tenente de engenharia (15645281) José Paulo Ribeiro Berger, 14,20.
Alferes de artilharia (19796487) António José Ruivo Grilo, 14,15.
Alferes de artilharia (05773288) Francisco José Lopes Palma Gomes,
14,lO.
Alferes de infantaria (12232788) Luís Manuel Ricardo dos Santos,
13,95.
Alferes de cavalaria (06995487) Jorge Manuel Guerreiro Gonçalves
Pedro, 13,75.
Alferes de infantaria (08211788) João Paulo Ribeiro Juaqueira, 13,73.
Alferes de artilharia (00189785) Joaquim Luís Correia Lopes, 13,68.
Alferes de artilharia (13502183) Isidro Nuncs Ferreira, 13,61.
Alferes de artilharia (04821085) Carlos José Barradas Fernandes,
13,60.
Alferes de artilharia (02000786) José Alberto Dias Martins, 1333.
Alferes de artilharia (12282686) António Alberto Crispim Paradelo,
13,45.
Alferes de infantaria (08060786) José Luís Sousa Pereira, 13,36.
Alferes de artilharia (18565583) Luís Manuel Garcia de Oliveira,
13,36.
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Alferes de artilharia (11205186) Carlos Manuel da Silva Caravela,
13,26.
Alferes de artilharia (19715986) António José Belchior Serrano, 13,23.
Alferes de infantaria (17614486) João Manuel Mendonça Roque,
13,16.
Alferes de cavalaria (04864985) Joaquim Alberto Lameiras Batuca,
13,16.
Alferes de artilharia (11903386) Manuel Joaquim Ran~nlhinhoBaltazar, 13,15.
Alferes de infantaria (09858486) Luís Manuel Silva Fernandes, 13,13.
Alferes de infantaria (09769587) Luís António Godinho Rato, 13,08.
Alferes de infantaria (06292287) João Luís Rodrigues Real, 13,06.
Alferes de artilharia (10517187) Paulo Alexandre São Pedro Gaspar
da Rosa, 12,95.
Alferes de infantaria (12291384) Horácio José de Sousa Lopes, 12,95.
Tenente de engenharia (18914784) Manuel Salvador Rebelo de Carvalho, 12,85.
Alferes de infantaria (06672988) Rui Alexandre Ramos Silva, 12,78.
Alferes de artilharia (08932488) Luís Filipe de Sousa Lopes, 12,65.
Alferes de infantaria (08893286) Mário Alexandre Menezes Patrício
Alvares, 12,61.
Alferes de artilharia (01234286) Paulo José Henriques de Sousa,
12,61.
Alferes de infantaria (03921489) Pedro Fernandes Guerra, 12,51.
Alferes de artilharia (19327287) António Pedro Negráo de Sousa,
12,50.
Alferes de infantaria (00373087) Fernando José Teixeira Rocha, 12,41.
Alferes de artilharia (08954186) Victor Manuel Morgado Fonseca
Afonso Jorge, 12,16.
Alferes de artilharia (13960289) Rui Jorge Lopes de Frias Torres,
12,13.
Alferes de artilharia (18099686) Furtunato Manuel Figueiredo Mariano Alves, 12,lO.
Alferes de infantaria (01509286) Justino Manuel Esteves Barbosa,
12,oo.
Alferes de infantaria (16795683) Davide Teixeira Correia, 11,98.
Tenente de engenharia (01506285) Fausto Manuel Vale do Couto,
11,91.
Tenente de artilharia (11877881) Victor Manuel Simóes de Oliveira,
11,89.
Alferes de artilharia (11514688) Nuno Miguel Saraiva Sampaio,
11,83.
Alferes de infantaria (12488481) Francisco José Nogueira dos Santos
Mendes, 11,7 1.
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Alferes de artilharia (05047687) MQrio Rui Pinto da Silva, 11,58.
Alferes de infantaria (05382888) António Manuel Antunes Batista,
11,50.

Alferes de artilharia (03341786) Casirniro Paulo Marques Araújo,
11,44.

Alferes de artilharia (16833784) Artur Manuel Mendes Figueiredo,
10,50.

Alferes de artilharia (02139186) João Manuel Serra David, 10,41.
Alferes do serviço de administração militar (00834386) Adriano Júlio
Brites Dias, 10,26.
Tenente de engenharia (10589981) Rui Albertino Costa Neto, 10,23.
7) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o
de Operações Irregulares, que frequentaram no Centro de
de Operações Especiais, no período de 3 de Setembro de
de Outubro de 1990, com a classificação que a cada um
(em valores):

1.O Curso
Instrução
1990 a 4
se indica

Aspirante de infantaria (03571487) Luís Miguel Rogado Pereira Salvador Pinheiro, 16,38.
Tenente de engenharia (07320186) Francisco António Amadeu Monteiro Fernandes, 15,SG.
Aspirante de cavalaria (02052885) José David Angelino da Graça
Talambas, 15,60.
Tenente de engenharia (00215286) Nélson Artur Camelo Jerónimo,
15,26.

Tenente de cavalaria (00598788) Paulo Alexandre Simões Marques,
14,90.

Aspirante de infantaria (1 1082087) Jorge Manuel Dias Sequeira,
14,86.

Aspirante de infantaria (12460687) Pedro Eduardo da Cruz Silva
Andrade Madeira, 14,54.
Tenente de engenharia (12656084) João Manuel Pires, 14,53.
Aspirante de infantaria (03356490) Femando José Lima Alves, 14,46.
Aspirante de cavalaria (15720485) José Manuel Carreiro Crespo,
14,3 1.

Aspirante de infantaria (02304888) José Carlos Lourenço Martins,
14,24.

Aspirante de infantaria (13014787) Jorge Manuel Gens Rovisco Varela Cardoso, 14,20.
Aspirante de infantaria (03761087) Fernando Duarte Bernardo de
Pena Macias, 14,18.
Aspirante de infantaria (16838886) José António Travanca Lopes,
13,96.
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Aspirante de infantaria (04257987) João Alberto Gonçalves Domingos, 13,75.
Aspirante de infantaria (12183486) Pedro Alexandre de Almeida
Faria Ribeiro, 13,69.
Aspirante de cavalaria (05908888) Paulo Jorge Lopes da Silva, 13,64.
Aspirante de cavalaria (11703886) Paulo Jorge Guedes Freire, 13,51.
Aspirante de cavalaria (03906586) Abel de Jesus Sequeira Matroca,
13,46.
Tenente do serviço de administração militar (10565882) José Carlos
Lopes Henriques, 13,44.
Aspirante de cavalaria (14612485) Rui Miguel Laboreiro Risques
da Costa Ferreira, 13,40.
Aspirante de infantaria (07628788) Paulo Jorge Franco Marques
Saraiva, 13,34.
Aspirante de infantaria (01368888) Rui Miguel Costa Peixoto, 13,31.
Aspirante de infantaria (15059788) Luís Miguel Afonso Calmeiro,
13,29.
Aspirante de infantaria (09275387) Gonçalo José Santos de Azevedo,
13,16.
Tenente de infantaria (06402081) António Manuel Gomes da Silva,
13,12.
Aspirante de infantaria (17342785) Mário Manuel Gonçalves Faustino, 13,02.
Aspirante de infantaria (12270286) Vítor Manuel do Sacramento
Figueira, 12,92.
Tenente de engenharia (18540486) Francisco José Serrano Baptista,
12,39.
Aspirante de cavalaria (03991286) Manuel Francisco Pereira da Lapa,
12,06.
Aspirante de infantaria (05794386) Paulo Anibal Dias Gomes
Flambó, 11,93.
Alferes do serviço de administração militar (18176883) Henrique
Manuel Martins Veríssimo, 11$2.
Aspirante de infantaria (06739386) Hélder Machado Guerreiro, 11,52,
Tenente do serviço de administração militar (01416982) Luís Nélson
Me10 de Campos, 11,36.
Tenente do serviço de administração militar (00453481) Rui Manuel
Albuquerque Tavares Salvado, 10,79.
8) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Instrutores de Educação Física Militar, que frequentaram no
Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos, no período
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de 7 de Janeiro de 1991 a 26 de Julho de 1991, com a classificação
que a cada um se indica (em valores):
Tenente de infantaria (04829984) Hélder Gaspar da Costa, 16,36.
Tenente de cavalaria (03763787) Paulo Jorge Rodrigues Ramos, 16,16.
Alferes de artilharia (05773288) Francisco José Lopes Palma Gomes,
16,09.
Tenente de infantaria (00560183) Filipe Jorge Pires Medina de Sousa,
15,03.
Tenente de infantaria (03401681) Jorge Marques Santos da Silveira,
14,96.
Tenente de infantaria (18455486) Marco Aurélio dos Santos Silva,
14,94.
Alferes de infantaria (06292287) João Luís Roclrigues Leal, 14,57.
Alferes de infantaria (05382888) António Manuel Antunes Batista,
14,50.
Alferes de infantaria (14194888) António José Machado Marracho,
14,35.
Alferes de artilharia (02139186) João Manuel Serra David, 14,19.
Alferes de infantaria (03356486) Fernando José Lima Alves, 14,OO.
Tenente de infantaria (16199985) Paulo Jorge Torres Afonso, l3,58.
Tenente de infantaria (06341683) José Manuel Pires Contramestre,
13,09.
9) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Instrutores de Esgrima e Combate Corpo-a-Corpo, que frequentaram no Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos,
no período de 7 de Janeiro de 1991 a 26 de Julho de 1991, com a
classificação que a cada um se indica (em valores):

Capitão de
13,6.
Tenente de
Tenente de
drade,

infantaria (1 1073382) Adriano António Vargas Firmino,
engenharia (01506285) Fausto Manuel Vale Couto, 13,3.
cavalaria (09407383) António Nuno Reis C. Marcos An13,l.

Rectificação
10) Rectificado o número mecanográfico do tenente-coronel de
artilharia Jacinto Manuel Barrelas de (46445555) para (50521011).
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VI1 - OBITUARIO

Abril, 4 -Tenente miliciano de infantaria (06313366) Victor Manuel dos Santos Machado, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa.

-

Agosto, 24 Tenente miliciano de infantaria (06695967) Alexandrino Luís Fialho Correia Rainha, do Distrito de Recrutamento
e Mobilização de Lisboa.
Dezembro, 10 - Capitão reformado (52037311) José Duarte Ferreira
Brito, do Quartel-General da Região Militar do Centro.

Abril, 11 -Alferes miliciano do serviço de administração militar
(05138665) Jogo Veiga Anjos, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Lisboa.
Maio, 16 - Tenente miliciano de infantaria (45235062) Carlos Augusto Romão Castel-Branco, do Quartel-General da Região Militar
do Centro.
Agosto, 23 - Capitão reformado (50195311) Joaquim Fernando de
Freitas, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Agosto, 26- Capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50058611) Francisco Florêncio Perú, do Quartel-General
da Região Militar do Sul.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
José Alberto Loureiro dos Santos, general
Está conforme:

O Ajudante-General

Silvino da Crrrz Curado, general

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

VISTO
Em 2il R$/ i';JI
Q CHEFE DO EST-

ORDEM DO
2.a SÉRIE
N.9 19/1 DE OUTUBRO DE 1991

Publica-se ao Exército o seguinte:

I

-MUDANÇAS DE

QUADRO

Ministério da Defesa Nacional
Estado-Maior do Exército
Oficiais dos quadros permanec4-Armas e serviços
Ingresso provisório no quadro permanente
Quadro do Serviço de Saúde
Considerado com ingresso provisório no quadro permanente do serviço de saúde (ramo veterinário), desde 11 de Junho de 1991,
graduado no posto de alferes e colocado na Escola Prática do
Serviço de Saúde Militar, desde a mesma data, nos termos da
Portaria n . O 126180 de 21 de Março, o aspirante a oficial miliciano médico veterinário (01410086) Manuel Baltazar Pinto
Brandão que concluiu o concurso para oficiais médicos veterinários do quadro permanente do Exército, com a classificação
de 13,53 valores.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1991.)
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I1 cMUDANÇAS DE SITUAÇAO
Oficiais dos quadros permanentes

Armas e serviços
Passagem h situação de supranumerário
Capitão do serviço geral do Exército, adido, (50571611) Marcelino
Maria Valério, do Instituto de Altos Estudos Militares, por ter
deixado de prestar serviço na Chefia do Serviço Geral do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Maio de 1991.)

Passagem B situação de adido
Nos termos do n.O 6 da aiínea b) do artigo 187.O do E m ,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-AI90 de 24 de Janeiro
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (52169811) Mário
da Silva Fortuna, da Chefia do Serviço Geral do Exército, por
passar 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 21 de Junho de 1991.)

Capitão do quadro técnico de secretariado, no quadro, (04944869)
Manuel Nuno Ribeiro Delgado da Rocha, do Uatalhno do
Serviço Geral do Exército, por passar a prestar serviço, em diligência, no Instituto da Defesa Nacional, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Maio de 1991.)

Capitão do quadro técnico de secretariado, no quadro, (03402274)
Paulo dos Santos Fernandes, do Batalhão do Serviço Geral do
Exército, por passar a prestar serviço, em diligência, nos Serviços Sociais das Forças Armadas, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Julho de 1991.)
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Passagem à situação de reserva
Brigadeiro (51460311) Fernando Rui Mesquita da Costa Passos
Ramos, nos termos da alínea a) do artigo 168." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n." 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de Fevereiro
de 1991, fica com a remuneração mensal de 573 270$00, conta
48 anos de serviço militar.
Brigadeiro (51302511) Rui Ernesto Freire Lobo da Costa, nos temos
da alínea a) do artigo 168." do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado
nesta situação desde 18 de Janeiro de 1991, fica com a remuneração mensal de 451 630800, conta 44 anos de serviço militar.
Coronel de infantaria (51393511) Fernando Ramos dos Reis, nos termos
da alínea a) do artigo 168P do EMFAR, aprovado pelo ~ecretõ-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado
nesta situação desde 12 de Julho de 1991, fica com a remuneração mensal de 383 430800, conta 42 anos de serviço militar.
Coronel de infantaria (51394111) Fernando Maria Preza Queiroz de
Magalhães, nos termos da alínea a) do artigo 168." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei na0 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 23 de Junho de
1991, fica com a remuneração mensal de 416060$00, conta
44 anos de serviço miíitar.
Coronel de infantaria (51133811) Teotónio José de Carvalho Ribeiro
Pereira, nos termos da alínea c) do artigo 168." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Junho de
1991, fica com a remuneração mensal de 5135305600, conta
43 anos de serviço militar.
Coronel do serviço de saúde, farmácia, (51471811) Luís Filipe
Freire, nos termos da alínea a) do artigo 168." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, d e
vendo ser considerado nesta situação desde 5 de Junho de
1991, fica com a remuneração mensal de 350800$00, conta
40 anos de serviço militar.
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Major do serviço de material, manutenção, (50131211) Raul Maria
Touro Pereira, nos termos da alínea c) do artigo 168." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n." 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Julho de 1991,
fica com a remuneração mensal de 253 400$00, conta 37 anos
de serviço militar.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (52391011) Eduardo Soeiro Joaquim, nos termos da alínea c) do artigo 168." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Julho de 1991,
fica com a remuneração mensal de 315 330$00, conta 44 anos
de serviço militar.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (47092256) Josenaldo
Soares de Paula Carvalho, nos termos da alinea c) do artigo 168.0
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n." 34-AI90 de 24 de
Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Junho de 1991, fica com a remuneração mensal de 296 200$00,
conta 41 anos de serviço militar.
Major do serviço geral do Exército (50440611) Armando José Ganchinho Ventura, nos termos da alínea c) do artigo 168."
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei 11." 34-AI90 de 24 dc
Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Agosto de 1991, fica com a remuneração mensal de 276 970$00,
conta 40 anos de serviço militar.
Major do serviço geral do Exército (50563111) Armando Vaz
Pinto, nos termos da alínea a) do artigo 168." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n." 34-A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Agosto de 1991,
fica com a remuneração mensal de 253 400$00, conta 43 anos
de serviço militar.
Major do serviço postal militar (45063158) Filipe Amaro Afonso,
nos termos da alínea c) do artigo 168." do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n . O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 11 de Julho de 1991, fica com
a remuneração mensal de 253 400800, conta 40 anos de serviço
militar.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1991.)
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Passagem a situação de reforma extraordinária
Por despacho da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência,
publicado no Diário da República, I1 Série, n.O 224, de 28 de
Setembro de 1991, passou a ser pago pela Caixa Geral de
Aposentações, a partir do mês de Outubro de 1991, o oficial
abaixo indicado:
Major de artilharia
253 400$00.

(19623071) Joáo Manuel Diniz

Cláudio,

Oficiais de complemento

Passagem à situação de disponibilidade
Regimento de Infantaria ne0 1
Tenente miliciano de infantaria, contratado, (15278287) José Manuel Alves Tereno, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa.
(Por portaria de 19 de Julho de 1991.)

Tenente miliciano de infantaria (17052883) Rui Manuel de Faria
Violante Amaro, do Colégio Militar.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (16965984) Joáo Miguel
Pereira Roque, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 13 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (02138391) Victor Manuel
Vieira Pinto, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 7 de Agosto de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria (18955290) Luís Miguel Marques
Martins, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)
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Regimento de Infantaria de Viia Real
Alferes miliciano de infantaria (12245285)Carlos Manuel Pereira Teixeira, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (08355987) Fernando
Manuel Costa Pinto, do Regimento de Infantaria de Vila Real.
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (12653485) António Manuel Malheiro de Morais Mota, do Centro de Instrução de Condução Auto nP 1.
Alferes miliciano de infantaria (15344990)António José Pires Veloso,
do Centro de Instrução de Operações Especiais.
Alferes miliciano de educação física (02258388) Rui Paulo Gomes
Rodrigues, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (09933488) Jorge Manuel Pires Florêncio, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Tenente miliciano de infantaria (02067186) João Nobre Francisco,
do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 6 de Junlicr de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano, comando, (12044590) Eusébio Rodrigues Maia, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 30 de Julho de 1991.)

Regimento de Infantaria do Porto
Tenente miliciano de infantaria, contratado, (18829385) António
Manuel da Silva Loureiro, da Casa de Reclusão da Região
Militar do Norte.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de infantaria (15344989) João Paulo
Figueiredo Gonçalves, do Centro de Instrução de Condução
Auto nP 1.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)
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Alferes miliciano de infantaria (12743084) Luís Augusto Cardoso
Esteves, do Regimento de Engenharia de Espinho.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1991.)

Regimento de Engenharia n.O 1
Alferes milicianos de engenharia (17767088) Manuel Gaspar Marques Agostinho e (13812586) Paulo Jorge Ferreira de Sousa
Costa, da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (03445886) David Manuel Nunes Abegoaria, do Colégio Militar.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (10332886) Luis Batista
da Silva Eugénio, da Companhia de Engenharia da la Brigada
Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 27 de Juiho de 1991.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Alferes miliciano de infantaria (04898990) João Pedro Laranjeira
Santos, do Centro de Instruçáo de Operações Especiais.
(Por portaria de 27 de Juiho de 1991.)

Regimento de Artilharia Antiaérea n.O 1
Aspirantes a oficiais milicianos de artilharia (06920386) Paulo José
Saraiva da Conceição Roque e (03203185) Luis Filipe Cruz
Borba Lopes Dias, do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Aailharis de Lisboa
Alferes miliciano de artilharia (07927087) Fernando José Pereira
Gil, do Destacamento do Forte do Alto do Duque.
(Por portaria de 27 de Juiho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de artilharia (06429085) António Joaquim Martins dos Santos, do Destacamento do Forte do Alto
do Duque.
(Por portaria de 2 de Agosto de 1991.)
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Regimento de Cavalaria de Braga
Alferes miliciano de cavalaria (10703987) Faustino Manuel Pinto
Teixeira, da Casa de Reclusão da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Regimento de Cavaiaria de Estremoz
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (05740886) Paulo Jorge
Rodrigues Ferreira, do Quartel-General da Regiáo Militar do
Sul.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Alferes miliciano de cavalaria (13849289) Carlos Manuel Garcia
Neto, do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida.
(Por portaria de 24 de Julho de 1991.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (00085988) Paulo Alexandre Folgado Madeira Gonçalves, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Alferes graduado, capelão, (08173281) José Manuel Matias Sabença,
da Academia Militar.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1991.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (03421786) José Miguel Axelson Gonçalves e (08674286) Moisés Blino Freitas
Noite, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada.
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (04106986) João Carlos
Arruda Botelho, do Esquadrão de Lanceiros de Ponta Delgada.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)
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Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Tenente miliciano de infantaria (09198586) Antero da Silva Simões,
do Regimento de Infantaria de Castelo Branco.
(Por portaria de 25 de Junho de 1991.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Alferes miliciano de infantaria (14529487) Manuel A. S. Faustino, do
Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1991.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, contratado, (09440490)
Francisco Magalhães Sequeira, do Regimento de Infantaria do
Funchal.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Aspirante a oficial miliciano, comando, contratado, (18295692) João
Carlos Condesso Neves Batista, do Regimento de Coinandos.
(Por portaria de 30 de Julho de 1991.)

Regimento de Infantaria de Beja
Aspirante a oficial miliciano de infantaria, contratado, (12285588)
Rui F. C. V. M. T. Silva, do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Alferes miliciano de engenharia (19565587) Henrique Manuel Ferreira Varela Pinto, da Escola Prática de Engenharia.
Alferes milicianos de engenharia (06881587) João Amândio do Nascimento Guimarães e (19461787) José Dinis de Figueiredo
Mendes, da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)
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Aspirante a oficial miliciano de engenharia (07713586) Manuel Fernando Martins de Barros, do Quartel-General da Região Militar
do Sul.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (14473287) Mário João
Morais de Oliveira, do Regimento de Engenharia de Espinho.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (16632084) José Cândido
Gonçalves Freitas, da Companhia de Engenharia da 1." Brigada
Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 27 de Jiilho de 1991.)

Regimento de Transmissões
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (01777487) Marco Paulo
Travassos de Freitas, do Regimento de Transmissões.
Alferes miliciano de transmissões (02638887) António Manuel Torre
Gonçalves Pereira, do Centro Financeiro do Exército.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de transmissões (18953687) Paulo
Alexandre da Silva Almeida Baptista, da Direcção da Arma de
Transmissões.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de informática (09149187)
Francisco José Ramalho Moutinho Gonçalves, (11377886) José
Pedro Tavares Neves, (12157687) Valentim Alberto Correia
Realinho e (04631889) Joaquim Raimundo Martins, da Direcção
do Serviço de Informática do Exército
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficia1 miliciano do serviço de informática (01102886)
Carlos António Garcia de Castro, do Instituto de Altos Estudos
Militares.
('Por portaria de 24 de Julho de 1991.)

Alferes miliciano do serviço de informática (10788986) António
Fernando Moreira Magalhães Ferreira, da Escola de Sargentos
do Exército.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

2.' Sbrie

ORDEM DO EXfiRCITO N." 19

1123

Batalhão do Serviço de Saúde
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (14217484) José
Joaquim Domingues Nunes, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde, médico, (17148483)
Mário Augusto Lopes Freitas, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do sewiço de saúde, farmácia, (08256786)
Vítor Manuel do Vale Cardoso, da Direcção do Serviço de
Saúde Militar.
Alferes miliciano do serviço de saúde (13354684) João Paulo Martins Rosa, da Escola Prática de Artilharia.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (03521581)Vitorino
Manuel Silva Garrido, do Regimento de Artilharia da Serra do
Pilar.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (18598386) Luís
Manuel Marques Serrazinha, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (13543381) Mário Fernando Valente Fernandes Moreira e (12244682) António
Manuel Barbosa Pino, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (15725284) Pedro
Manuel Quelhas Lima Ingrácia Antunes, da Escola Prática de
Engenharia.
(Por portaria de 3 de Novembro de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (14326284) Joaquim Fernando Seixas Martins, (03647486) Jorge dos Santos F.
Oliveira e (04478385) João Carlos Domingues, do Regimento de
Transmissões.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (16993084) Carlos
Filipe Pinto Leite de Gonçalves Bastos, do Batalhão de Administração Militar.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (04885682) Joaquim Manuel Teixeira Carvalho, do Centro de Instrução de
Condução Auto n.O 1.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (15721585) Vítor
Salvador Picão Gonçalves, da Escola Prática do Serviço Veterinário Militar.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (12386384) Francisco Manuel Falcão de Melo, (13749884) Eduardo Fernando
Fazenda Afonso Branco, (13165084) João Carlos de Vasconze10s M. Gomes, (13906584) Joaquim Fernando Tomar Rodrigues
Moita Calado e (10177883) Mário João Lopes Canadas Gomes,
do Hospital Militar Principal.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (11412284) Argcmiro Pires Geraldo, do Hospital Militar Regional n.O 2.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (12711283) Mário Manuel de Jesus Pereira Alfaiata, (19509781) Fernando Manuel Ribeiro Fernandes, (13206984) João Manuel Andrade Fernandes e (02698182) Francisco António de Sousa Batos Aleixo,
do Hospital Militar Regional n." 4.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (11011784) Luís
Filipe Batista Pleno de Gouveia, do Dopósito Geral de Material
Sanitário.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (14349183) Mário
Jorge Mascarenhas de Carvalho Borrego, do Instituto Militar dos
Pupilos do Exército.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (13535984) Anlónio Alexandre de Lemos Ramos Dionísio, (17030784) Paulo
Jorge Marques Lourenço, (12610584) António José Montciro
Amaro e (14615784) António Leonel Almeida Sá Ferreira de
Andrade, do Centro de Selecção de Coimbra.
(Por portnria de 27 de Julho de 1991.)
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Batalhão de Administração M i t a r
Alferes iniliciano do serviço de administração militar (08844185)
António Adelino de Jesus Correia Gomes, da Direcçzo do Serviço de Finanças.
(Por portaria de 31 de Julho de 1991.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar (12466190)
Paulo Jorge Afonso Rodrigues, da Escola Prática de Administração Militar.
(Por portaria de 27 de Julho de 19913

Alferes miliciano do serviço de administração militar (05672188)
Fernando Manuel Fernandes Guerreiro, da Escola Prática de
Administração Militar.
(Por portaria de 31 de Julho de 1991.)

Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de pessoal (04631889)
Joaquim Raimundo Martins e (11367786) José Pedro Tavares
Neves, da Direcção do Serviço de Informática do Exército.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (06013586) Diogo
Pereira Coutinho Ortigão Ramos, da Direcção do Serviço dc
Pessoal.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de pessoal (04865186)
António Erneto Trindade Correia de Magalhães, (01830486)
Luís Martinho Osório da Gama e Castro e (04922287) Mário
Manuel Sena Brogueira Monterroso Carneiro, da Direcção do
Serviço de Justiça e Disciplina.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Alferes miliciano do serviço de pessoal (09655889) Artur Jorge
Fonseca Martins, da Direcção do Servico de Informática do
Exército.
(Por portaria de 31 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (10541388) Toão
Paulo Lameiras de Carvalho, da Escola Prática de Artilharia.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (16612387) Jorge
Filipe da Silva Gomes, do Centro de Estudos Psicotécnicos do
Exército.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de pessoal (11799287) José
Manuel Rodrigues Marques, (15484685) João Carlos Marques
Lopes e (08132588) José Manuel Robalo Curado, do Centro de
Selecção de Coimbra.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Batalhão do Serviço de Material
Aspirante a oficial rniliciano do serviço de material (15299984)
António Manuel Robalo Marques, da Direcção do Serviço de
Material.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (01574885)
Jorge Paulo Marreiros Neto Batista Correia, da Escola Militar
de Electromecânica.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Batalhão do Serviço de Transportes
Alferes miliciano dos transportes rodoviários (02585486) Edmundo
José Sá Rodrigues Sousa, da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Aspirantes a oficiais milicianos dos transportes rodoviários (11795586)
Carlos Alexandre Neves da Silva e Sousa e (09291087) Carlos
Manuel Mendes Fidalgo Moreira Cruz, do Centro de Instrução
de Condução Auto n . O 1.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Comandos
Tenente miliciano, comando, contratado, (17911186) João Fernando
Lopes Monteiro, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 23 de Junho de 1991.)
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Agrupamento Base de Santa Margarida
Aspirante a oficial miliciano, comando, contratado, (10270890) Pedro
Manuel Ventura Frota, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 30 de Julho de 1991.)

Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (12007987) Luís Manuel da Silva Correia e (09308286) Paulo Alexandre Marques
da Silva, do Batalhão de Infantaria Mecanizada.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Casa de Reclusão da Região Militar de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano, comando, contratado, (01841490) Rogério Filipe Nogueira de Almeida Cordeiro, do Regimento de
Comandos.
(Por portaria de 30 de Julho de 1991.)

I11

-PROMOÇOES

E GRADUAÇOES

Oficiais dos quadros permanentes
Corpo de Oficiais Generais
Promovido ao posto de brigadeiro o coronel tirocinado do serviço
de saúde (51264611) Carlos Gonçalves do Arnaral, conforme
deliberação do Conselho de Chefes de Estado-Maior, em 26 de
Junho de 1991, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa
Nacional, em 12 de Julho de 1991, ao abrigo do disposto no
n.O 2 do artigo 28.O da Lei de Defesa Nacional e das Forças
Armadas, aprovada pela Lei na0 29/82, de 11 de Dezembro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto de 26 de Junho
de 1991, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos
vencimentos.
(Por portaria de 12 de Julho de 1991.)

1128

ORDEM DO EXERCITO N." 19

2." Série

Armas e serviços
Direcção do Serviço de Saúde Militar
Capitão do serviço de saúde/médico, no quadro, o tenente (06081779)
Rui Carlos Tavares Belo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Capitão do serviço de saúde/inédico, no quadro, o tenente (14347681)
Nuno António Canas Mendes, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
Capitão do serviço de saúde/médico, no quadro, o tenente (02078381)
José Alberto de Morais Antas, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Julho de 1991.)

Escola Prática do Serviço Veterinário Militar
Capitão do serviço de saúde/veterinário, no quadro, o tenente
(05201482) Luis Manuel Carreira Garcia, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimeiltos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Julha de 1991.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
Capitão do serviço de
(00099984) Adérito
guidade para todos
posto, desde a data

saúde/veterinário, no quadro, o tenente
José Nunes Galvão, contando a antios efeitos, incluindo vencimentos do novo
da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Julhoi de 1991.)

Instituto de Altos Estudos Militares
Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (43451561)
Joaquim Ferreira de Barros, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
presente portaria.
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Coronel de infantaria, supranumerário, o tenente-coronel (31630461)
Manuel Fernandes da Silva Terraquente, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Tenente-coronel de artilharia, no quadro, o major (04334365) José
Manuel Freire Nogueira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1991.)

Hospital Militar Principal
Capitão do serviço de saúde/médico, no quadro, o tenente (17878681)
Diogo Jorge Ventura Oliveira e Carmo, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço de saúde/mbdico, no quadro, o tenente (09891181)
Luís Manuel Lopes Gusmão, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
Capitão do serviço de saúde/dentista, no quadro, o tenente (07116883)
Raul Carlos da Fonseca Moreira Saraiva, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Julho de 1991.)

Hospital Militar Regional

n.O

1

Capitão do serviço de saúde/médico, no quadro, o tenente (16535080)
Carlos Fernando Coelho Coutinho, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
Capitão do serviço de saúde/médico, no quadro, o tenente (06484280)
Luís Jorge Santos Grangeia, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
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Capitão do serviço de saúde/médico, no quadro, o tenente (13175380)
José Manuel Veiga Rodrigues, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Julho de 1991.)

IV

-COLOCAÇUES, EXONERAÇUES E TRANSFERBNCIAS
Oficiais dos quadros permanentes

Corpo de Oficiais Generais
Estado-Maior-General das Forças Armadas
Brigadeiro (50771511) António Bento Formosinho Correia Leal, do
Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 11 de Junho de 1991.)

Brigadeiro (50559411) António Rodrigues da Graça, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 12 de Junho de 1991.)

Academia Militar
Brigadeiro (50974411) Manuel António Lemos Ferreira Correia, do
Estado-Maior-General das Forças Armadas.
(Por portaria de 24 de Julho de 1991.)

Armas e serviços
Estado-Maior do Exército
Coronel de cavalaria (50691011) Alberto Rui Guedes Teixeira de
Sampaio, da Direcção da Arma de Cavalaria.
(Por portaria de 31 de Julho de 1991.)
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Direcção da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria (51113311) Carlos Domingos de Oliveira Ayala
Botto, do Regimento de Cavalaria de Estremoz.
(Por portaria de 28 de Junho de 1991.)

Direcção do Serviço de Material
Major do serviço de material (10633869) Leonardo Fernandes Antáo,
do Batalhão de Apoio e Serviços da lSaBrigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida).
P o r portaria de 14 de Agosto de 1991.)

Major do serviço de material, manutenção, (50573911) Manuel da
Costa Louro, do Depósito Geral de Material de Guerra.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1991.)

Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Capitão do quadro técnico de secretariado (02254968) António
Manuel Ribeiro, do Batalháo do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Centro
Capitão de infantaria (16741682) José Carlos de Almeida Marques,
do 1.O Batalhão de Infantaria Motorizado da 1." Brigada Mista
Independente (Regimento de Infantaria de Tomar).
P o r portaria de 9 de Agosto de 1991.)

Major de cavalaria (09762266) Rui Borges Santos Silva, do Regimento
de Cavalaria de Santa Margarida.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Sul
Tenente chefe de banda de música (12271568) João António Batista Caeiro, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1991.)
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Quartel-General da 1 .a Brigada Mista Independente
Coronel de cavalaria (50432911) Abel Luís Lemos Caldas, da Direcção da Arma de Cavalaria.
(Por portaria d e 2 de Julho d e 19913

Quartel-General da Zona Militar dos Açores
Major do serviço geral do Exército (50571611) Marcelino Maria
Valério, do Instituto de Altos Estudos Militares.
(Por portaria d e 10 de Agosto de 1991.)

Escola Prática de Infantaria
Tenente do serviço geral do Exército (13920177) Fernando António
Gomes Mana, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Ponta Delgada.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1991.)

Regimento de Infantaria de Beja
Capitão de infantaria (01052279) Francisco José Costilhas Branco
Duarte, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada.
(Por portaria d e 15 de Agosto de 1991.)

Regimento de Infantaria de Faro
(Destacamento de Tavira)
Tenente-coronel de infantaria (00578363) Joaquim António Camacho
Aguiã, do Quartel-General da Região Militar do Sul.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Capitão de artilharia (17906180) Ulisses Joaquim de Carvalho Nunes
de Oliveira, do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de
Cascais.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1991.)
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Regimento de Cavalaria de Estremoz
Tenente de cavalaria (13726285) Rogério da Piedade Fernandes dos
Brigada Mista
Santos, do Grupo de Carros de Combate da
Independente (Regimento de Cavalaria de Santa Margarida).
(Por portaria de 5 de Agosto de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Capitão de cavalaria (05116581) Carlos José Vicente Sernadas, do
Regimento de Cavalaria de Estremoz.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1991.)

Tenente de cavalaria (15050884) José Pedro Leitão do Carmo Costa,
da Academia Militar.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1991.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Capitão de cavalaria (18293078) Luís Rodrigues da Silva, da Escola de Sargentos do Exército.
(Par portaria de 12 de Agosto de 1991.)

Capitão de cavalaria (05353480) José Augusto de Salles Pimentel
Furtado, do Esquadrão de Lanceiros da Região Militar do
Norte.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1991.)

Esquadrão de Lanceiros da Região Militar do Norte
Capitão de cavalaria (14359083) Francisco Xavier Ferreira de Sousa,
do Regimento de Cavalaria de Braga.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1991.)

Escola Prática de Engenharia
Major de engenharia (07892268) João Farinha Marques Piçarra, da
Delegação da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras
do Exército do Agrupamento Base de Santa Margarida.
(Por Portaria de 22 de Agosto de 1991.)
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Regimento de Engenharia nP 1
Coronel de engenharia (50774411) José António de Deus Alves, da
Direcção da Arma de Engenharia.
(Por portaria de 23 de Agosto de 1991.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Tenente de engenharia (04909583) Victor Martins Primo, da Escola
Prática de Engenharia.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1991.)

Batalhão do Semço de Saúde
Major do serviço de saúde/médico (00955375) Esmeraldo Correia
da -Silva Alfarroba, do Hospital Militar de Doenças Infecto-Contagiosas.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1991.)

Batalhão do Serviço de Material
Tenente do serviço de material, manutenção, (05021673) José Martins
Registo Valente, do Batalhão de Apoio de Serviços da 1." Brigada
Mista Independente.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1991.)

Tenente do serviço de material, manutenção, (07978678) Mário Francisco da Cruz Oliveira, do Grupo de Carros de Combate da
l.n Brigada Mista Independente (Regimento de Cavalaria de
Santa Margarida).
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

1." Brigada Mista Independente

Grupo de Artilharia de Campanha
Capitão de artilharia (15658579) João Pedro da Cruz Fernandes
Tomás, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1991.)

Tenente de artilharia (05406279) Victor Jacinto Evangelista, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1991.)
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Distrito de Recrutamento e Mobiiização do Funchal
Capitão do serviço geral do Exército (51717411) Manuel Forçado
Parra Carapinha, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1991.)

Capitão do quadro técnico de secretariado (08286366) Luís Manuel
Coimbra, do Colégio Militar.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobiiizaçáo de Leiria
Capitão do serviço geral do Exército (51277511) Femando João Rodrigues Gonçalves, da Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobiiação de Ponta Delgada
Capitão do quadro técnico de secretariado (00247365) Norberto
Sousa Correia, do Batalhão do Serviço Geral do Exército.
(Por portaria de 4 de Junho de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobiiização do Porto
Capitão do serviço geral do Exército (50526911) João Manuel Rodrigues Torres de Magalhães, do Regimento de Infantaria de
Angra do Heroísmo.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1991.)

Instituto de Altos Estudos Militares
Major do serviço geral do Exército (51087711) Carlos Alberto Fernandes Salgueiro, do Quartel-General da Zona Militar dos
Açores.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1991.)
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Academia Militar
Tenente de cavalaria (12398586)Miguel Serrão Sirgado Arnaut Pombeiro, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1991.)

Instituto Superior Militar
Capitão de infantaria (02748085) Nuno Correia Neves, do Regimento
de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1991.)

Tenente de Cavalaria (11982484) Paulo José Malaca da Cunha Filipe,
ques de Almeida, da Escola Prática de Transmissões.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1991.)

Major do serviço de material, manutenção, (50359411) Amílcar Gonçalves Friande, da Escola Prática do Serviço de Material.
CPor portaria de 14 de Agosto de 1991.)

Escola de Sargentos do Exercito
Tenente de cavalaria (11982484) Paulo José Malaca da Cunha Filipe,
da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 7 de Agosto de 1991.)

Capitão do serviço geral do Exército (15695268) António Gomes de
Almeida, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1991.)

Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Capitão do serviço de saúde/médico (00894377) Jorge Carlos Silvério Machado, do Hospital Militar Principal.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1991.)

Alferes do serviço de administração militar (00453481) Rui Manuel
Albuquerque Tavares Salvado, da EscoIa Prática da Administração Militar.
(Por portaria de 2 de Agosto de 1991.)
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Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Capitão de cavalaria (15185684) Rui Jorge do Carmo Cruz Silva, do
Regimento de Cavalaria de Santa Margarida.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1991.)

Hospital Militar Principal
Tenente-coronel do serviço de saúde/médico (00026274) Fernando
José Victor Cortes, do Centro de Selecção de Setúbal.
Major do serviço de saúde/médico (02468970) João Real Caetano
Dias, do Batalháo do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1991.)

Hospital Militar Regional n." 2
Capitáo do serviço de saúde/médico (02248573) Carlos Oliveira
Lopes, do Hospital Militar Regional n.O 1.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1991.)

Centro Financeiro do Exército
Capitão do serviço de administração militar (00826081) Victor Manuel Santos Gomes, do Colégio Militar.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1991.)

Centro de Gestão Financeira da Região Militar de Lisboa
Major do serviço de administração militar (05951376) Nuno Alvaro
Pacheco Arruda, da Direcção do Serviço de Administração
Militar.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1991.)

Centro de Selecção do Porto
Major do serviço geral do Exército (51061311) Manuel Luís Macedo
da Costa, do Batalhão do Serviço Geral do Exército.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1991.)
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Centro de Selecção de Setúbal
Major do serviço de saÚde/médico (00270375) Carlos Manuel Pinto
Veiga Lopes, do Instituto Militar dos Pupilos do Exército.
(Por portaria de 7 de Agosto de 1991.)

Capitão do serviço geral do Exército (12893076) Luís Manuel Oliveira Ricardo, do Distrito de Recrutamento e Mobilização do
Funchal.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1991.)

Delegação da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do
Exército da Região Militar do Centro
Major de engenharia (06803477) Victor Manuel dos Reis Correia
de Almeida, da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1991.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Major do serviço de material, manutenção, (50143811) Reinaldo
Sousa Brites da Conceic;ão, do Batalhão do Serviço de Material.
(Por portaria de 4 de Agosto de 1991.)

Inspecção de Bandas e Fanfarras do Exército
Tenente-coronel chefe de banda de música (50150811) Idílio Martins Fernandes, do Regimento de Artilharia Antiaérea n . O 1.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1991.)

Adido
Gabinete de Macau
Capitão do quadro técnico de secretariado (15882869) Alvaro Antero
Pimentel Urze Pires, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1991.)
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Cursos, estágios e tirocínios
1) Deve ser averbado ao alferes de infantaria (14752086) Lúcio
Manuel Soeiro Marinho de Campos o Curso de Operações Irregulares, que decorreu no Centro de Instrução de Operações Especiais,
no período de 3 de Setembro de 1990 a 4 de Outubro de 1990.
2) Classificação final, em valores, dos oficiais alunos da Academia
Militar, que em 30 de Setembro de 1991, concluíram o Curso de
Infantaria, incluindo o respectivo tirocínio na Escola Prática de
Infantaria, no ano lectivo de 1990/91, sendo colocados na escala de
antiguidades da sua Arma, pela ordem abaixo indicada:
Tenente miliciano aluno (18573787) Eurico Manuel Vicente Nunes,
14,19.
Aspirante a oficial aluno (16064986) Paulo José da Conceição Antunes, 14,07.
Aspirante a oficial aluno (04415686) Joaquim Camilo de Sousa
Monteiro, 14,03.
Aspirante a oficial aluno (1 1957487) Jorge Manuel dos Reis Gamito
Torres, 13,81.
Aspirante a oficial aluno (03308589) Luís Miguel Lopes Ferreira de
Pinho, 13,66.
Aspirante a oficial aluno (10762988) José Albino Galheta Ribeiro,
13,58.
Aspirante a oficial aluno (09216086) Pedro Jorge Carvalheiro Henriques, 13,46.
Aspirante a oficial aluno (00354487) Victor Manuel de Vasconcelos
Cipriano, 13,44.
Aspirante a oficial aluno (06681488) Luís Femando Machado Barroso, ls',27.
Aspirante a oficial aluno (05020487) Brás Paulo Caetano Ferreira,
13,21.
A*ante
a oficial aluno (14612188) Paulo Jorge Borges Simões de
Abreu, 13,16.
Aspirante a oficial aluno (16607187) José Carlos Dias Rouco, 13,14.
Aspirante a oficial aluno (01348989) Pedro Miguel Andrade de Brito
Teixeira, 13,13.
Aspirante a oficial aluno (04222889) Jorge Manuel Lopes Bastos
13,lO.
Aspirante a oficial aluno (14181888) Aníbal Carlos Correia Saraiva,
13,lO.
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Aspirante a oficial aluno (19656689) João Carlos Afonso Ribeiro
Fernandes, 13,OO.
Aspirante a oficial aluno (07203388) Francisco Miguel Gouveia Pinto Proença Garcia, 13,OO
Aspirante a oficial aluno (08729589) Paulo Jorge dos Santos Martins
12,83.
Aspirante a oficial aluno (01304389) Rui Manuel Soares Pires, 12,83.
Aspirante a oficial aluno (00979387) Pedro Duarte da Rocha Ferrcira, 12,81.
Aspirante a oficial aluno (18009287) Rui Pedro Dias da Silva Formosinho, 12,64.
Aspirante a oficial aluno (01563987) Gilberto Rodrigues Vilela dos
Santos, 12,62.
Aspirante a oficial aluno (00869687) Rui Gabriel Ramos Cleto, 12,59
Aspirante a oficial aluno (17671388) Luís Filipe Almeida Costa, 12,54
Aspirante a oficial aluno (12960287) Luís Carmo Neves da Silva Silveira, 12,51.
Aspirante a oficial aluno (05017587) Carlos Alberto da Costa Silva,
12,50.
Aspirante a oficial aluno (01672587) Fernando Paulo Monteiro Lúcio
Gonçalves, 12,47.
Aspirante a oficial aluno (07240487) Abílio Augusto Pires Lousada,
12,46.
Aspirante a oficial aluno (19338886) Raul Manuel Alves Maia, 12,42.
Aspirante a oficial aluno (14223887) Gualdino Lopes Antão, 12,41.
Aspirante a oficial aluno (02932989) Carlos Abilio Cavacns Macieira, 12,41.
Aspirante a oficial aluno (19392687) António José Marçal de Sousa.
12,33.
Aspirante a oficial aluno (14772089) Marco António Abrantes Cardoso, 12,32.
Aspirante a oficial aluno (14713687) António José Miranda Ferrcira
de Almeida, 12,24.
Aspirante a oficial aluno (14536387) Jorge Augusto do Carmo Matos,
12,12.
Aspirante a oficial aluno (01025687) Miguel André Chaves de Beir,
12,05.
Aspirante a oficial aluno (11130288) Mário José Pinheiro de Andradi?
Lucas, 11,93.
Aspirante a oficial aluno (09591888) Luís Alexandre Pereira Lcitc
Basto, 11,92.
Aspirante a oficial aluno (16551887) Paulo Domingos Biclio Raminhas, 11,54.
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3) Classificação final, em valores, dos oficiais alunos da Academia
Militar, que em 30 de Setembro de 1991, concluíram o Curso de
Artilharia, incluindo o respectivo tirocínio na Escola Prática de
Artilharia, no ano lectivo de 1990/91, sendo colocados na escala
de antiguidades da sua Arma, pela ordem abaixo indicada:

Aspirante a oficial aluno (13987789) Amílcar José Teixeira da Cunha,
13,68.
Aspirante a oficial aluno (07847089) Vasco Vitorino da Silva António, 13,57.
Aspirante a oficial aluno (08785889) Pedro Alexandre Marcelino Marquês de Sousa, 13,19.
Aspirante a oficial aluno (18968289) Carlos Manuel Branco Valentim,
13,12.
Alferes miliciano aluno (02577085) Paulo Guilherme Soares Gonçalves Roda, 13,04.
Aspirante a oficial aluno (04936489) Gilberto Lopes Garcia, 12,94.
Aspirante a oficial aluno (02926187) Valdemar de Almeida Rosário,
12,86.
Aspirante a oficial aluno (05288187) António José Palma Esteves
Rosinha, 12,77.
Aspirante a oficial aluno (04839188) David José da Rocha Alves,
12,60.
Aspirante a oficial aluno (14645288) Mário José da Costa e Silva
Mendes, 12,59.
Aspirante a oficial aluno (00056788) José Carlos Marques Gonçalves,
12,57.
Aspirante a oficial aluno (01687088) João Manuel dos Prazeres Mota
Pereira, 12,44.
Aspirante a oficial aluno (11233188) Vítor Manuel Correia Mendes,
12,19.
Aspirante a oficial aluno (08369887) José Carlos Ribeiro Tomás,
12,15.
Aspirante a oficial aluno (16878887) Rui Pedro Magro do Gago, 11,63.
Classificação final, em valores, dos oficiais alunos da Academia
Militar, que em 30 de Setembro de 1991, concluiram o Curso de
Cavalaria, incluindo o respectivo tirocínio na Escola Prática de
Cavalaria, no ano lectivo de 1990/91, sendo colocados na escala
de antiguidades da sua Arma, pela ordem abaixo iiidicada:
Aspirante a oficial aluno (17860689) José Miguel Moreira Freire, 15,32.
Aspirante a oficial aluno (10143489) Jorge Manuel Gaspar, 13,72.
Aspirante a oficial aluno (02375889) Mário Marques Pinto Matos,
13,67.
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Aspirante a oficial aluno (01864087) Rui Manuel Melita Madureira,
12,58.
Aspirante a oficial aluno (01794787) José António dos Santos Torcato, 12,60.
Aspirante a oficial aluno (17429987) José Nunes Baltazar, 12.45.
Aspirante a oficial aluno (11532188) José Aníbal Alves Suste10
Marianito da Silva, 12,21.
Aspirante a oficial aluno (19482388) António José da Cunha Mariz,
11,98.
5) Classificação final, em valores, dos oficiais alunos da academia
Militar, que em 30 de Setembro de 1991, concluíram o Curso de
Engenharia, incluindo o respectivo tirocínio na Escola PrBtica de
Engenharia, no ano lectivo de 1990/91, sendo colocados na escala
de antiguidades da sua Arma, pela ordem abaixo indicada:
Tenente aluno (00907086) João Paulo de Almeida, 15,57.
Tenente aluno (09495089) Carlos Manuel Gouveia de Carvalho,
15,41.
Tenente aluno (17247086) António Manuel Alves Vedor, 14,54.
Tenente aluno (09600986) José Pedro Peão Lopes Dias Pinto, 14,39.
Tenente aluno (07930685) Carlos Manuel Andrade Teixeira, 14,30.
Tenente aluno (07978886) Rui Paulo Brazão Martins Costa, 13,77.
Tenente aluno (18264085) Avelino João Carvalho Dantas, 13,31.
Tenente aluno (18880985) Pedro Manuel Marques Santos, 12,91.
Tenente aluno (17079584) Júlio Norberto Martin Muíioz, 12,90.
6) Classificação final, em valores, dos oficiais alunos da academia
Militar, que em 30 de Setembro de 1991, concluíram o Curso de
Transmissões, incluindo o respectivo tirocínio na Escola Prática de
Transmissões, no ano lectivo de 1990/91, sendo colocados na escala
de antiguidades da sua Arma, pela ordem abaixo indicada:
Aspirante a oficial aluno (15520989) João Pedro Pereira Bastos
Rocha, 15,OO.
Aspirante a oficial aluno (01151188) Paulo Miguel Paletti Correia
Leal, 14,38.
Aspirante a oficial aluno (01860184) Fernando Dias de Matos, 14,23.
Tenente miliciano aluno (16911084) Vítor Manuel de Paiva Duarte,
13,54.
Aspirante a oficial aluno (14599987) José Alberto Rodrigues Ramos,
13,45.
Aspirante a oficial aluno (19548387) Rui Jorge Fernandes Bettencourt, 13,44.
Aspirante a oficial aluno (03783188) Paulo Jorge Rodrigues Corado,
13,ll.
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Aspirante a oficial aluno (16216989) Joaquim Fernando de Sousa
Ferreira, 13,lO.
Aspirante a oficial aluno (03179286) Francisco António Veiga, 12,94.
Aspirante a oficial aluno (04138589) António Pedro Velez Quaresma
Rosa, 12,91.
Aspirante a oficial aluno (10585485) João Manuel Marques Maia,
12,50.
7) Classificação final, em valores, dos oficiais alunos da Academia
Militar, que em 30 de Setembro de 1991, concluíram o Curso de
Administração Militar, incluindo o respectivo tirocínio na Escola
Prática de Administração Militar, no ano lectivo de 1990/91, sendo
colocados na escala de antiguidades do seu Serviço, pela ordem
abaixo indicada:
Alferes miliciano aluno (01105085) Aquilino José António Torrado,
13,96.
Aspirante a aficial aluno (16223186) Pedro Manuel de Oliveira
Guimarães, 13,77.
Aspirante a oficial aluno (02923183) Fernando António Marçal
Pimenta, 13,53.
Alferes miliciano aluno (06207184) António Manuel Pereira Baptista,
13.43.
~ s ~ i r a i ta e oficial aluno (11963186) António Alrneida da Silva,
13,27.
Alferes miliciano aluno (18190585) Vítor Manuel Rodrigues Pires
Diogo, 13,21.
Aspirante a oficial aluno (16220986) Fernando Jorge Eduardo Fialho
Barnabé, 13,04.
Aspirante a oficial aluno (18242886) João Paulo Ferreira Colaço,
12,90.
Aspirante a oficial aluno (11490786) Rui Manuel Robalo Frade,
12,61.
8) Classificação final, em valores, dos oficiais alunos da Academia
Militar, que em 30 de Setembro de 1991, concluíram o Curso de
Material, incluindo o respectivo tirocínio na Escola Prática do Serviço de Material, no ano lectivo de 1990/91, sendo coIocados na
escala de antiguidades do seu Serviço, pela ordem abaixo indicada:

Alferes miliciano aluno (19899583) José Manuel Pardieiros de Melo,
13,71.
Aspirante a oficial aluno (04793289) Paulo Jorge da Costa Monteiro,
13,49.
Aspirante a oficial aluno (03740089) Francisco Júlio Timótio Th6
Madeira Monteiro, 13,42.
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Aspirante a oficial aluno (19872088) António Rocha Ferraz Neves,
13,04.
Aspirante a oficial aluno (13291484) José Augusto Rosa Dias, 13,OO.
Aspirante a oficial (12524982) Joáo Carlos Oliveira Alves, 12,56.

Pensões de invalidez
Por despacho da Caixa Geral
no Diário da República,
de 1991, passaram a ser
ções, a partir do mês de
indicados:

de Depósitos e Previdência, publicado
I1 Série, n.O 224, de 28 de Setembro
pagos pela Caixa Geral de AposentaOutubro de 1991, os oficiais a seguir

Capitão miliciano graduado de infantaria (09475267) Manuel Rodrigues Bravo Nunes, 175 500$00.
Tenente milciano de infantaria (03346066) José de Oliveira Costa
Ribeiro, 175 500$00.

Por despacho da Caixa Geral de Depósitos e Previdência, de
Agosto de 1991, publicado no Diário da República, I1
n.O 197, de 28 de Agosto de 1991, passou a ser pago pela
Geral de Aposentações, a partir do mês de Setembro de
o oficial a seguir indicado:

14 de
Série,
Caixa
1991,

Tenente miliciano de infantaria (00253765) Joaquim Joáo dos Santos
Jorge, 20 000$00.

Rectificações
Na Ordem do Exército, 2." Série, n.O 8, de 15 de Abril de 1989,
página 569, respeitante ao aspirante a oficial miliciano de cavalaria, do Regimento de Cavalaria de Braga, onde se lê «Victor
Manuel Barbosa Ferreira Pinto» deve ler-se «Victor Manuel Barbosa Ferreira Pinho».
Na O r d m do Exército, 2." Série, n.O 14, de 15 de Julho de 1991,
páginas 890, o alferes miliciano de artilharia João Nuno dos
Reis, do Quartel-General/Região Militar do Sul, teve baixa de
serviço, por limite de idade, desde 27 de Maio de 1991, e não
como se encontra publicado.
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Abril, 30- Coronel (51461611) Emídio José Rocha Pereira Rodrigues, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa,
Maio, 7-Coronel
(51503211) António de Oliveira Cascais, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Maio, 29 -Coronel (52164611) João Manuel Martinho Maltez Soares, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Julho, 30 -Capitão do serviço geral do Exército (50678111, José da
Silva Cabete, do Estado-Maior do Exército.
O Chefe do Estado-Maior do Exbrcito

José Alberto Loureiro dos Santos, general
Está conforme:
O Ajudante-General

Silvino da Cruz Curado, general

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
2.a SÉRIE
N.9 20/15 DE OUTUBRO DE 1991

Publica-se ao Exército o seguinte:
I

- DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
Ministerio da Defesa Nacional
Estado-Maior do Exercito
Despacho nP 135191

Assrrnto: Nomeação de novo Sub-Chefe do Estado-Maior do Exército
I . Nomeio para o cargo de Sub-Chefe do Estado-Maior do Exército

e, em acumulação, para Director do Gabinete de Reequipamento
do Exército, o brigadeiro (51372011) Sérgio do Rosário Dias
Branco, em substituição do brigadeiro António Albuquerque, que
vai exercer outras funções.
2. O brigadeiro Dias Branco assume as suas novas funções em
12Set91.
Lis5c?n, 9 de Setembro de 1991.- 0 Chefe do Estado-Maior
do Exército, ]osé Alberto Loureiro dos Santos, general.
Despacho uso 141/91

Assunto: Nomeação de novo Director do Gabinete .de Estudos e
Planeamento
1. Nomeio para o cargo de Director do Gabinete de Estudos e

Planeamento do Estado-Maior do Exército o brigageiro
(50767311) Joáo Carlos de Azevedo de Araújo Geraldes, em
substituição do general Alberto Porfírio de Carvalho e Silva,
que vinha exercendo, em regime de acumulação, aquelas funções.
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2. O brigadeiro Araújo Geraldes assume as suas novas funções em
data a decidi oportunamente.

Lisboa, 11 de Setembro de 1991. - 0 Chefe do Estado-Maior
do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.

I1

-MUDANÇAS DE QUADRO

Oficiais dos quadros permanentes

Armas e serviços
Ingresso provis6rio no quadro permanente
Quadro do Serviço de Saúde
Considerado com ingresso provisório no Quadro Permanente do
Serviço de Saúde (ramo medicina) desde 26 de Agosto de 1991,
graduado no posto alferes e colocado na Direcção do Serviço
de Saúde, desde a mesma data, nos termos das Portarias 6321
/78 de 21 de Outubro, 422/87 de 21 de Maio e despacho do
brigadeiro Director do Serviço de Pessoal, por delegação do
General Ajudante-General de 24 de Julho de 1991, o aspirante
a oficial miliciano médico (19847083) José Manuel Fonseca
Gonçalves que concluiu o concurso para oficiais médicos do
Quadro Permanente do Exército, com a classificação de 16,00
valores.
Considerado com ingresso provisório no Quadro Permanente do
Serviço de Saúde (ramo medicina) desde 26 de Agosto de 1991,
e, colocado na Direcção do Serviço de Saúde, desde a mesma
data, nos termos das Portarias 632178 de 21 de Outubro, 4221
187 de 21 de Maio e despacho do brigadeiro Director do
Serviço de Pessoal, por delegação do General Ajudante-General,
de 24 de Julho de 1991, o alferes miliciano médico (13749884)
Eduardo Fernando Fazenda Afonso Branco que concluiu o concurso para oficiais médicos do Quadro Permanente do Exército,
com a classificação de 15,70 valores.
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Considerado com ingresso provis6rio no Quadro Permanente do
Serviço de Saúde (ramo medicina) desde 26 de Agosto de 1991,
e, colocado na Direcção do Serviço de Saúde, desde a mesma
data, nos termos das Portarias 632178 de 21 de Outubro, 4221
/87 de 21 de Maio e despacho do brigadeiro Director do
Serviço de Pessoal, por delegação do General Ajudante-General,
de 24 de Julho de 1991, o alferes miliciano médico (13567183)
Avelino Manuel Fraga Ferreira que concluiu o concurso para
oficiais médicos do Quadro Permanente do Exército, com a
classificação de 14,30 valores.
Considerado com ingresso provis6rio no Quadro Permanente do
Serviço de Saúde (ramo medicina) desde 26 de Agosto de 1991,
e colocado na Direcção do Serviço de Saúde, desde a mesma
data, nos termos das Portarias 632178 de 21 de Outubro, 422/
/87 de 21 de Maio e despacho do brigadeiro Director do
Serviço de Pessoal, por delegação do General Ajudante-General,
de 24 de Julho de 1991, o alferes miliciano médico (14615784)
António Leonel Almeida e Sá Ferreira Andrade que concluiri
o concurso para oficiais médicos do Quadro Permanente do
Exército, com a classificação de 13,60 valores.
Considerado com ingresso provisório no Quadro Permanente do
Serviço de Saúde (ramo medicina) desde 26 de Agosto de 1991,
graduado no posto de alferes e colocado na Direcção do Serviço
de saúde, desde a mesma data, nos termos das Portarias 632178
de 21 de Outubro, 422187 de 21 de Maio e despacho do brigadeiro Director do Serviço de Pessoal, por delegação do General Ajudante-General, de 24 le Julho de 1991, o aspirante
a oficial miliciano médico (04909983) Américo Branco Sequeira
que concluiu o concurso para oficiais médicos do Quadro
Permanente do Exército, com a classificação de 12,90 valores.
Considerado com ingresso provisório no Quadro Permanente do
Serviço de Saúde (ramo medicina) desde 26 de Agosto de 1991,
e colocado na Direcção do Serviço de Saúde, desde a mesma
data, nos termos das Portarias 632178 de 21 de Outubro, 4221
/87 de 21 de Maio e despacho do brigadeiro Director do
Serviço de Pessoal, por delegação do General Ajudante-General,
de 24 de Julho de 1991, o alferes miliciano médico (07626184)
Agostinho Mário da Cunha Teixeira que concluiu o concurso
para oficiais médicos do Quadro Permanente do Exército, com
a classificação de 11,80 valores.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1991.)
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Capitão do serviço geral do Exército (5 1759011) José Rodrigues
Vitorino, 255 650$00.
Major de engenharia (35317562) Leonel de Matos Martinho do
Rosário, 134 218900.
Major de cavalaria (51051211) Miguel António de Carvalho Sampaio
Melo e Castro, 272 585$00.
Coronel do serviço de saúde (51416111) Pedro Pereira Coutinho
Sousa Refóios, 374 100$00.
Capitão do serviço de material (50929311) Raul Alves, 255 650800.
Mapr de cavalaria (51435011) Rui D'orey Pereira Coutinho,
288 500$00.

Tenente-coronel do serviço de material (50325411) Túlio Cornélio
Gamboa Evangelista, 309 900$00.
Desligados do serviço
São desligados do serviço, para efeitos de reforma de acordo com
o artigo 15P do Decreto-Lei n . O 28 404 de 31 de Dezembro de
1937, a partir da data que Ihes vai indicada, até à confirmação da Caixa Geral de Aposentaçóes da passagem à situação
de reforma, nos termos da alínea b) do n. 1 do artigo 11." do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n . O 34-AI90 de 24 de Janeiro, os seguintes oficiais:
Brigadeiro (51377311) Armindo Martins Videira, desde 19 de Setembro de 1991.
Coronel de cavalaria (51410711) Manuel António Minas da Piedade,
desde 23 de Setembro de 1991.
Coronel de infantaria (51382711) Camilo José Delgado, desde 7 de
Outubro de 1991.
Coronel de infantaria (51098411) Fernando dos Reis Fernai~desCaldeira, desde 14 de Outubro de 1991.
Tenente-coronel do serviço de material (50326611) José dos Santos
Almeida, desde 22 de Outubro de 1991.
São desligados do serviço, para efeitos de reforma de acordo com
o artigo 15P do Decreto-Lei n.O 28 404 de 31 de Dezembro de
1937, a partir da data que Ihes vai indicada, até à confirmação da Caixa Geral de Aposentações da passagem à situação
de reforma, nos termos da alínea c ) do artigo 175.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n." 34-AI90 de 24 de Janeiro, os
seguintes oficiais:
de infantaria (5 10648 11) Manuel Joaquim Gonçalves Braga,
k Coronel
desde 5 de Outubro de 1991.
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Capitão do serviço de material (09860667) António de Jesus Fialho,
desde 6 de Outubro de 1991.
Capitão do serviço de material (10301267) Victor Manuel Martins
Coelho, desde 6 de Outubro de 1991.
Coronel de cavalaria (514111 11) Mário António de Pádua Valente,
desde 8 de Outubro de 1991.
Coronel de artilharia (51460711) Alvaro Santos Carvalho Sêco,
desde 13 de Outubro de 1991.
Major do serviço geral do Exército (52164811) Fernando Luís Maria
Correia de Araújo, desde 24 de Outubro de 1991.
Tenente-coronel de infantaria (51341511) Victor Manuel Rodrigues
Alves, desde 28 de Outubro de 1991.
Coronel do serviço de material (50773711) António José Marques
da Fonseca, desde 28 de Outubro de 1991.
Coronel de infantaria (50558511) António Maria Vieira Gonçalves
Soares, desde 30 de Outubro de 1991.
Coronel de infantaria (51392711) Manuel Ramalho Salvado Pires,
desde 30 de Outubro de 1991.
Capitão do serviço de material (51427511) Pedro da Conceição
Vieira, desde 6 de Outubro de 1991.
Capitão do serviço de material (09414467) Rogério Valente Domingues Prina, desde 6 de Outubro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (50507211) Amândio Ferreira
de Azevedo, desde 27 de Outubro de 1991.
Capitão do serviço de material (50004611) António Martinho Marques Monteiro, desde 29 de Outubro de 1991.
Coronel do serviço de administração militar (51261911) João António Barros Silva Carvalho, desde 7 de Outubro de 1991.
Coronel de infantaria (51317711) Luis dos Santos RafaeI, desde
6 de Setembro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (50094111) Joaquim António
Baixa Trindade, desde 14 de Setembro de 1991.
Coronel de infantaria (50704011) João Cristino Martíns Simóes da
Silva, desde 20 de Setembro de 1991.
Coronel de artilharia (51326411) Mário Pinto Simóes, desde 28 de
Setembro de 1991.
Coronel de infantaria (50903511) José Maria Rodrigues Coelho,
desde 28 de Setembro de 1991.
Coronel de engenharia (51279311) Daniel Pires Lourenço, desde
28 de Setembro de 1991.
Coronel de cavalaria (51411311) Mário da Cunha Seixas, desde
28 de Setembro de 1991.
Major de artilharia (51373111) José Bernardo Dias, desde 29 de
Setembro de 1991.
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Tenente-coronel de artilharia (5 1127511) Francisco António Costa
Mendes Magro, desde 29 de Setembro de 1991.
Major de transmissões (06509464) Carlos Manuel Rodrigues Rosado,
desde 29 de Setembro de 1991.
Coronel
infantaria (51387311) Alberto Jaime Vilas Boas Vieira
Soares, desde 30 de Setembro de 1991.
Capitão do serviço postal militar (45413753) José Neto Pereira, desde
18 de Setembro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (50005711) Fernando de Matos
Ribeiro, desde 29 de Setembro de 1991.
Major do serviço de material (51427411) José Fernando Bernardo
Alves, desde 28 de Setembro de 1991.

Oficiais de complemento

Passagem à situaçáo de disponibiiidade
Regimento de Infantaria na0 1
Alferes miliciano de infantaria (00195589) Paulo Jorge Miranda
dos Santos, do Bataihão do Serviço de Material.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1991.)

Tenente miliciano de infantaria (01347681) Paulo Mourato de Carvalho Mendes, do Serviço Cartográfico do Exército.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria (12526285) Luís Miguel de Almeida
Carvaiho Ribeiro Rosa, da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria (02886187) Fernando José Lourenço
Palhim Ribeiro Pereira, da Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Alferes miliciano de infantaria (12771288) João Manuel Ramalho
Firmino Nolpadas, da Academia Militar.
(Por portaria de 16 de Setembro de 1991.)
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Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (11258288) Armando
José Beça Dias da Costa, (06208686) António Francisco Omelas
Gouveia Miranda Soares e (04557190) Carlos Manuel Carvalho
Sebastião, da Escola Prática de Infantaria.
aspirante a oficial miliciano de infantaria (14749388) Vasco Gabriel Seco Rodrigues, do Batalhão do Serviço Geral do Exército.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento dk Infantaria do Funchal
Tenente miliciano de infantaria (02269986) Avelino Luís Agrela
Spínola, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Faro
Aspirante a oficial miliciano de infantaria (09993590) João Manuel
Mariano Guerreiro da Silva, do Regimento de Infantaria de
Faro (Destacamento de Tavira).
(Por portatia de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Alferes miliciano de infantaria (07934688) Pedro Manuel Coelho
dos Santos, da Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Aspirante a oficiais milicianos de infantaria (10429485) Arménio
Henriques Oliveira Martins da Silva e (07192788) Milton Augusto Teorais Sarmento Pato de Macedo, da Escola Prática de
Infantaria.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
Aspirantes a oficiais milicianos de infantaria (11858486) Jorge Virgílio Moranguinho Moura e (08753187) José Armando Gaspar
P. Serra, do Batalhão de Infantaria Mecanizado da 1.a Brigada
Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida).
,

(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)
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Tenente miliciano de educação física, contratado, (06613086) Luís
Manuel Casimiro Gabriel, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 9 de Julho de 19913

Aspirante a oficial miliciano de educação física (15633585) António
da Silva Ferreira Santos, do Instituto Superior Militar.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Aspirantes a oficiais milicianos de artilharia (09397787) Luís Miguel de Sousa Fernandes e (14024087) Manuel António Matos
da Silva, do Centro de Instnição de Artilharia Antiaérea de
Cascais.
[Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Regimento de Artilharia da Costa
Aspirante a oficial miliciano de transmissões (03203185) Luís Filipe
Cruz Bolsa Lopes Dias, do Centro de Instrução de Artilharia
Antiaérea de Cascais.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (1 1758187) Luís Fiiipe
Oliveira Matias Ferreira, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (13949390) Florindo João
Neto Matias, do Quartel-General da Região Militar do Sul.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (03675487) Paulo Jorge
Contente, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)
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Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (05302386) Nuno Manuel
Antunes Pires, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Aspirantes a oficiais milicianos de cavalaria (04219785) José Guilherme Neto de Almeida Moura Neves, (05188087) António
Miguel Gonçalves Martins Pimentel e (03767687) Luís Alberto
Goucha Jorge dos Santos, da Escola Prática de Cavalaria.
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (05055586) Pedro de
Oliveira Nobre da Costa, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Alferes milicianos de cavalaria (05810786) Carlos Manuel Morais
Pinheiro da Costa e (07386085) José Bruno Guimarães Coelho
Cordeiro da Silva, do Quartel-General da Região Militar do
Norte.
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (12428589) Jorge Luís
Cardoso Ferreira Cambotas, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (04753887) António Manuel Ferreira da Silva Ramos, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Aspirantes a oficiais milicianos de cavalaria (02447387) Mário João
de Almeida Monteiro e (12324889) Paulo Jorge Godinho de
Oliveira Castro, do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (11316287) Rui Miguel
Rodrigues Alves Guedes, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Aspirante a oficial miliciano de cavalaria (03980886) Jorge Miguel
Lobo Gonçalves Andraz, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)
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Regimento de Engenharia n." 1
Aspirantes a oficiais milicianos de engenharia (14869587) João Alves
Diniz Vaz Guedes e (06928887) João Nélson Morgado Rangel,
da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Alferes miliciano de educação física (00600287) Carlos Manuel Leitão Lopes, da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Alferes miliciano de engenharia (11845384) Henrique Manuel Torres
Heitor Ferreira Estrela, da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Aspirante a oficial miliciano de engenharia (05147382) José Emanuel
Betencourt Viula, do Depósito Geral de Material de Transmissões.
Aspirante a oficial miliciano de engenharia (09163686) Paulo Jorge
Guerreiro Estremoz, do Quartel-General da Região Militar do
Sul.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Alferes miliciano de engenharia (04934484) Miguel Rocha Leite
Ribeiro de Mesquita, do Quartel-General da Região Militar
do Norte.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Alferes iniliciano de engenharia (02374187) Ainílcar José Fonseca
Teresinho, da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 2 de Novembro de 1990.)

Aspirantes a oficiais milicianos de engenharia (14225386) Manuel
António da Pera Fernandes e (09848687) Rui Femando Gomes
Panarra, do Depósito Geral de Material de Transmissões.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)
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Alferes milicianos de engenharia (05508587) Pedro Romano dos
Santos Pinto Barbosa e (08158285) Hilário José da Cruz Petronilho, da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1990.)

Regimento de Transmissões
Alferes miliciano do serviço de transmissões (01450587) Fernando
José Lourenço Garcia de Sousa, do Instituto de Altos Estudos
Militares.
(Por portaria de 29 de Março de 1991.)

Alferes miliciano do serviço de transmissões (03630185) Paulo Humberto Figueiredo Santos, do Quartel-General da Região Militar
do Norte.
Aspirante a oficial rniliciano do serviço de transmissões (00021188)
José Manuel Costa Preto, do Estado-Maior do ExCrcito.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transmissões (04549485)
David Virgííio Vaz Martins Guerra e Silva, da Escola Militar
de Electromecânica.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transmissões (12441586)
Augusto Manuel Varela da Silva Firmo, da Escola Prática de
Cavalaria.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de transmissões (09295086)
António Sérgio de Campos Monteiro, do Depósito Geral de
Material de Transmissões.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transmissões (05699883)
Eduardo António Trindade de Figueiredo, do Quartel-General
da Região Militar de Lisboa.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transmissões (14869887)
Mário Nuno da Silva Varela Gafanhoto, do Quartel-General da
Região Militar do Sul.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de transmissões, programador,
(04297587) Vasco Jorge Garcia Fernandes Carvalho de Melo,
do Instituto Superior Militar.
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Aspirante a oficial miliciano do serviço de transmissões, programador,
(03686784) António Carlos Coentro da Silva, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1991.)

Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões
Aspirante a oficial miliciano do serviço de reconhecimento de transmissões (07516587) Lino Manuel Baptista Figueiredo, da Chefia
do Serviço de Reconhecimento de Transmissões.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de reconhecimento de
transmissões (02156886) Henrique Manuel de Sousa Moura e
(15219985) Luís Artur Fernandes das Neves, da Chefia do
Serviço de Reconhecimento de Transmissões.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Batahiio do Serviço de Saúde
Alferes miliciano médico (03165381) António Maria Gouveia Durão
Branco, do Hospital Militar Regional n. 1.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes milicianos médicos (09771282) António Jaime Tavares Coutinho Lanhoso, (09796483) Carlos Joaquim de Sousa Maia e
(15903883) António Manuel Rodrigues da Silva, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Alferes miliciano do serviço de saúde (12721183) Antbnio Manuel
Gonçalves Lima da Costa, do Quartel-General da Região Militar
do Norte.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Alferes miliciano do serviço de saúde (19626983) Paulo Humberto
da Silva Moura, do Regimento de Infantaria de Angra do
Heroísmo.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Aspirantes a oficiais milicianos médicos (16382981) Joel Paulo Monteiro e (16146284) João Fernando Cardoso Teixeira, do Hospital Militar Regional n . O 1.
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Aspirante a oficial miliciano farmacêutico (09945284) Paulo Jorge
Cardoso da Costa, do Hospital Militar Regional n.O 1.
Aspirante a oficial miliciano médico (09094786) Rui Manucl de
Sousa Cerqueira, da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (11220984) José
Eduardo Fernandes Mendonça Esteves da Silva, do Estado-Maior
do Exército.
Aspirante a oficial miliciano médico (11170081) José Luís Magro
Romão de Figueiredo. da Escola Prática de Artilharia.
Aspirante a oficial miliciano médico (13694681) João Luís Leitão
Loureiro Pipa, do Regimento de Infantaria de Viseu.
Aspirantes a oficiais milicianos médicos (13416984) Pedro Manuel
Freire M. Pestana e (11532384) José Manuel Moreira de Sousa,
do Centro de Selecção de Coimbra.
Aspirante a oficial miliciano médico (11856984) Manuel José Ramalho Gonçalves, da Academia Militar.
Aspirante a oficial rniliciano médico (09792384) Jorge Manuel Alexandre Costa Correia, do Hospital Militar Regional n.O 2.
Aspirante a oficial miliciano médico (06176981) Manuel José da
Silva Oliveira, do Batalhão de Infantaria Mecanizado da l a Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida).
Aspirante a oficial miliciano médico (15221382) Mário Alberto Soares Esteves, do Batalhão de Apoio e Serviços da 1." Brigada
Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida).
Aspirante a oficial miliciano médico (13181284) Duarte Gil Cunha
Gonçalves Marques, da Escola Militar de Electromecânica.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano médico (15777084) Horácio Manuel
Neves Raposo Lopes, do Regimento de Artilharia de Leiria.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de saúde (11651483) António Augusto Ferreira Barbosa e (17203483) Paulo Filipe dos
Santos de Me10 Margalho, do Hospital Militar Regional n.O 3.
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Aspirante a oficial miliciano médico (17067383) Armando António
Nogueira Morganho, da Escola Prática de Administração Militar.
Aspirante a oficial miliciano médico (10438584) António Manuel
Branco Nunes, do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea
de Cascais.
Aspirante a oficial miliciano médico (19523884) José Manuel Oliveira Rodrigues, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Aspirante a oficial miliciano médico (12075284) Celso Jorge Cancelo Canilho, do Hospital Militar Regional 1 1 . ~1.
Aspirante a oficial miíiciano do serviço de saúde (17217282) Carlos
Jorge Cardoso Valente, do Regimento de Infantaria de Ponta
Delgada.
Aspirante a oficial miliciano médico (16276482) José Daniel Barbosa Soares, do Regimento de Infantaria de Chaves.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (14767585) António Vitorino Caleira Passas, da Direcção do Serviço de Saúde.
Aspirante a oficial miliciano médico (19205881) Henrique Manuel
Madeira Resende de Oliveira, do Instituto Superior Militar.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Batalhão de Administração Militar
Alferes miliciano do serviço de administração militar (01335786)
Francisco Miguel dos Santos Vale, do Centro de Gestão Financeira Geral.
Alferes miliciano do serviço de administração militar (04948086)
António Gabriel Selada Macau, da Escola Prática de Administração Militar.
Alferes miliciano do serviço de administração militar (11610188)
João António Ferreira de Almeida, da Escola Prática de Administração Militar.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Alferes miliciano do serviço de administração militar (05672188)
Fernando Manuel Fernandes Guerreiro, da Escola Prático de
Administração Militar.
(Por portaria de 31 de Julho de 1991.)
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Alferes milicianos do serviço de pessoal (05198285) José Manuel
Martins Gomes, (05422786) António Ferreira Rodrigues de Assunção e (13220186) Ricardo Jorge de Castro Neves Ferreira
Pinto, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Alferes miliciano do serviço de pessoal (09655889) Artur Jorge Fonseca Martins, da Direcção do Serviço de Informática do Exército.
(Por portaria de 31 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficiais milicianos do serviço de pessoal (06309486)
Paulo Jorge Dionísio Tapadas e (06285585) Faustino Veríssimo
Diniz Ferreira, do Estado-Maior do Exército.
Aspirantes a oficiais rnilicianos do serviço de pessoal (08455186)
João Carlos Santana Lopes e (09461386) José Augusto Branco
Palhares, do Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (00243586) Artur
Filipe Morgado Sagge, da Academia Militar.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(01678188) António Augusto da Cunha Marques, do Batalhão
de Administração Militar.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (04689187) António Manuel Azevedo Aguiar, do Quartel-General da Região
Militar do Centro.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (15292086) Carlos
Alberto Ferreira Gonçalves, da Escola PrBtica de Cavalaria.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de pessoal (02732486)
Francisco Dias Cortez Ferreira e (01967885) João Pires Cardoso Alves, do Batalhão do Serviço Geral do Exército.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(15313188) Francisco Tos6 Pereira Dias, do Hospital Militar
Regional n.O 1.
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de administração militar
(18308985) Pedro Miguel Fernandes e Fernandes, (06333386)
Alexandre Miguel das Neves Nabais e (06850885) Luís Guilherme de Noronha e Távora Pinheiro Torres, da Escola Prática de
Administração Militar.

1164

ORDEM DO EXERCITO N." 20

2.' S6rie

Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de pessoal (08931685)
João Paulo Perdigão Frutuoso Peixoto e (16625487) Jose António Viveiros Melo Rodrigues, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (10416587) Paulo
Alberto Videira Henriques, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(09565186) João Pedro Goucha Jorge dos Santos, do Centro
de Gestão Financeira da Região Militar do Centro.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de administração militar
(05790687) Jorge Manuel Espinha Marques, do Centro de Gestão
Financeira da Região Militar do Sul.
Aspirante a oficial miliciano do serviço de pessoal (07554785) Emilio Augusto Ferreira Torrão, do Quartel-General da Região
Militar do Centro.
p o r portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Batalhão do Serviço de Material
Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de material (01485687)
Jorge Filipe Neves de Araújo Rego, (05149586) Paulo Jorge
Gonçalves Varela e (13886686) António Manuel Lopes Ramos,
da Escola Militar de Electromecânica.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (15772586) Libório Dias Gil, do Instituto Militar dos Pupilos do Exército.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (03657385) Rui
Jorge de Matos Farinha, da Academia Militar.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Alferes milicianos do serviço de material (14369688) João Nuno
de Andrade Sampaio Ferreira, (05145286) Duarte Nuno Machado Gata Esperança e (02422885) João Paulo Rodrigues
Espanhol, do Depósito Geral de Material de Guerra.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1991.)
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Alferes miliciano do serviço de material, contratado, (18936586)
João António Coelho Teixeira Nascimento Vicaso, do Depósito
Geral de Material de Guerra.
(Por portaria de 23 de Julho de 1991.)

Aspirante a oficial miliciano do serviço de material (03826180)
Humberto Manuel Matos Jorge, da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1991.)

Aspirantes a oficiais milicianos do serviço de material (08240488)
João José Vazão Mano Clemente e (06575585) Pedro Manuel
Rodrigues Parra, do Depósito do Serviço de Material.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Baixas de serviço
Oficiais de complemento, na situação de reserva, por terem atingido
o limite de idade, nos termos do 5 5." do artigo 61." do Decreto-Lei :
n 12 017 de 2 de Agosto de 1926:
Direcção do Serviço de Pessoal
Alferes miliciano de infantaria Manuel Saraiva Barreto, devendo
ser considerado nesta situação desde 10 de Setembro de 1991.
Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Tenente miiiciano de infantaria Francisco Pereira de Castro, devendo
ser considerado nesta situação desde 13 de Setembro de 1991.
Alferes miliciano de infantaria Jorge Manuel Bonito Pratas e Sousa,
devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Setembro
de 1991.
Tenente miliciano de artilharia Vasco Rebelo Gomes Viana, devendo
ser considerado nesta situação desde 4 de Setembro de 1991.
Alferes miliciano de artilharia Manuel Paulo Machado da Silva,
devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Junho de
1991.
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Alferes milicianos de artilharia Alvaro Henrique Costa Trigo, António Carvalho Maia, António Alberto Gonçalves Ferreira, Manuel da Silva Vasco da Gama, Femando da Graça Pereira de
Miranda e António Sousa Preto Rebelo, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 9, 14, 15, 16, 19 e
30 de Setembro de 1991.
Major miliciano de cavalaria Adelino José Asseiceira Seixas Pires,
devendo ser considerado nesta situação desde 19 de Setembro
de 1991.
Tenente miliciano de cavalaria António Guia Mendes de Sousa
Vitoriano, devendo ser considerado nesta situação desde 23 dc
Setembro de 1991.
Alferes miliciano de cavalaria António Maria Correia Leite Belmar
da Costa, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de
Setembro de 1991.
Alferes milicianos de engenharia Jaime Júlio Henriques de Meneses
e Vasconcelos, Fernando Ferreira Pinto Bastos de Mendonça
e José Manuel da Costa Monteiro Consiglieri Pedroso, devendo
ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 4, 20
e 30 de Setembro de 1991.
Capitão miliciano do serviço de saúde António José de Lemos Cabral, devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Setembro
de 1991.
Alferes miliciano do serviço de saúde Henrique Manuel de Seabra
Roquete de Sousa Bastos, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de Setembro de 1991.
Alferes milicianos do serviço de administração militar Victor Manuel Carmona e Costa e Francisco Ant6nio Nunes Capela, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
10 e 23 de Setembro de 1991.
Quartel-General da Região Militar do Norte
Tenente miliciano de artilharia Albano Fortuna Seabra Moreira,
devendo ser considerado nesta situação desde 4 de Setembro
de 1991.
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Quartel-General da Região Militar do Centro
Tenente miliciano de infantaria José Luís de Matos Albuquerque
Pereira, devendo ser considerado nesta situação desde 10 de
Setembro de 1991.
Alferes milicianos de artilharia Annando Rego Ribeiro dos Santos,
Telmo Me10 de Oliveira Lopes e António Francisco Pontes
Conde, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 4, 6 e 28 de Setembro de 1991.
Alferes miliciano de cavalaria Albertino Martins da Silva, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Setembro de 1991.
Alferes miliciano do serviço de administração militar Alexandre
Augusto Pinto Coelho Amaral, devendo ser considerado nesta
situação desde 16 de Setembro de 1991.
QuarteEGeneral da Regiáo Militar do Sul
Alferes miliciano de infantaria Francisco Uva Sancho, devendo
ser considerado nesta situação desde 10 de Setembro de 1991.
Alferes miliciano de artilharia Joaquim Luís Cabra1 Espinola Martins, devendo ser considerado nesta situação desde 28 de Setembro
de 1991.
Quartel-General da Região Militar do Sul
Tenente miliciano de cavalaria Luiz Marques Homem Cristo, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Setembro de 1991.
Alferes iniliciano do serviço de administração militar Fernando José
Vieira Xavier, devendo ser considerado nesta situacão desde
21 de Setembro de 1991.
Escola Praítica de Infantaria
Por ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar pela Junta
Hospitalar de Inspecção, apto para o trabalho e para angariar
meios de subsistência, nos termos do artigo 368.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90 de 24 de Janeiro, o
soldado cadete (1 1103687) Luís Fernando Marques Charneira,
devendo ser considerabo nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 17 de Julho de 1991.)
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Por ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar pela Junta
Hospitalar de Inspecção, apto para o trabalho e para angariar
meios de subsistência, nos termos do artigo 368.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de Janeiro, o
soldado cadete (03496485) João Pedro da Silva Ramos Barreiros,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 7 de Agosto de 1991.)

Regimento de Infantaria de Faro
(Destacamento de Tavira)
Por ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar pela Junta
Hospitalar de Inspecção, apto para o trabalho e para angariar
meios de subsistência, nos termos do artigo 3680 do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nO
. 34-AI90 de 24 de Janeiro, o
soldado cadete (03061787) José Pedro Malheiro Barreto Moura,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria dc 26 de Junho de 1991.)

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Por ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar pela Junta
Hospitalar de Inspecção, apto para o trabalho e para angariar
meios de subsistência, nos termos do artigo 368.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, o
soldado cadete (12145486) José Manuel de Sá e Sousa,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por porlaria de 1 de Agosto de 1991.)

Escola Prática de Cavalaria
Por ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar pela Junia
Hospitalar de Inspecção, apto para o trabalho e para angariar
meios de subsistência, nos termos do artigo 368.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de Janeiro, o
soldado cadete (00013491) David Boto Freitas Costa, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por poptaria de 26 de Junho de 1991.)
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Por ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar pela Junta
Hospitalar de Inspecção, apto para o trabalho e para angariar
meios de subsistência, nos termos do artigo 368." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-A/90 de 24 de Janeiro, o
soldado cadete (00359787) José Agostinho Ribau Esteves,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 4 de Julho de 1991.)

Por ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar pela Junta
Hospitalar de Inspecção, apto para o trabalho e para angariar
meios de subsistência, nos termos do artigo 368.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34Al90 de 24 de Janeiro, o
soldado cadete (00312886) Luís Filipe Matos Geraldes Rodrigues.
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 cle Agosto de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Por ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar pela Junta
Hospitalar de Inspecção, apto para o trabalho e para angariar
meios de subsistência, nos termos do artigo 368.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de Janeiro, o
aspirante a oficial miliciano de cavalaria (14536486) Manuel
António Batista Parreira Cadete, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Julho de 1991.)

Escola Prática de Transmissóes
Por ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar pela Junta
Hospitalar de Inspecção, apto para o trabalho e para angariar
meios de subsistência, nos termos do artigo 368.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90 de 24 de Janeiro, o
soldado cadete (00003989) José Luís Monteiro de Freitas,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 3 de Julho de 1991.)
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Escola Prática de Administração Militar
Por ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar pela Junta
Hospitalar de Inspecção, apto para o trabalho e para angariar
meios de subsistência, nos termos do artigo 368." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90 de 24 de Janeiro, o
soldado cadete (07773389) João Barbosa Marques Pinto,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 16 de Julho de 1991.)

Escola PrBtica do Serviço de Material
Por ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar pela junta
Hospitalar de Inspecção, apto para o trabalho e para angariar
meios de subsistência, nos termos do artigo 368." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-A/90 de 24 de Janeiro, o
soldado cadete (19093285) Alexandre Francisco Malheiro Aragáo,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da prcsrnte
portaria.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1991.)

Batalhão do Serviço de Material
Por ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar pela Junta
Hospitalar de Inspecção, apto parcialmente para o trabalhs
com a desvalorização de 0,05 (cinco por cento), nos termos do
artigo 368.O do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90
de 24 de Janeiro, o aspirante a oficial miliciano do serviço de
material (12024087) João Manuel Nina Duarte Fino, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1991.)

Escola Prática do Serviço de Transportes
Por ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar pela Junta
Hospitalar de Inspecção, apto para o trabalho e para angariar
meios de subsistência, nos termos do artigo 368." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-AI90 de 24 de Janeiro, o
soldado cadete de transmissões (13993086) Paulo Jorge Leal da
Silva Carmona, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Março de 1991.)
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-PROMOÇOES E GRADUAÇOES
Oficiais dos quadros permanentes

Armas e serviços
Direcção do Serviço de Informática do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, o tenente (09152576)
Arsénio Jorge Martins Fernandes, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, o tenente (10988573)
José Aires Carvalho Fragoso, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)

Capitão do serviço de administração militar, no quadro, o tenente
(14567779) Jorge Carmo da Costa, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Direcçáo do Serviço de Informática do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, o tenente (01433676)
José Fautsino Esteves Fernandes, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)

Chefia do Serviço Cartográfico do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, o tenente (12299476)
António José Dias Pereira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)
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Quartel-General da Regiiíc Militar do Norte
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, o tenente (61446073)
José Casirniro Jácome Martins, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Centro
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro o tenente (17446271)
José Graça Valente Melato, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Sul
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, o tenente (61372874)
José Henrique Neto Pires, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)

Escola PrBtica de Infantaria
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (07128782) Femando
Manuel Oliveira da Cruz, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (06077480) António
Pereira de Oliveira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (14891580) José Pedro
Simões Contente Fernandes, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (11689185) João Carlos
Cabra1 de Alrneida Loureiro de Magalhães, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
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Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (03572379)Artur Carabau
Brás, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Regimento de Infantaria n.O 1
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (02193378) Rui Jorge
Ramos Carvalho, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (09043084) António
Augusto Gonçalves, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Regimento de Infantaria do Porto
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (08976784) João Carlos
Sobra1 dos Santos, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Regimento de Artilharia Antiaérea n.O 1
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, o tenente (09680673)
Carlos Pires Martins, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)

Escola Prática de Transmissões
Capitão de transmissões, no quadro, o tenente (19886885) Luís Filipe
Camelo Duarte Santos, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de I de Setembro de 1991.)
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Regimento de Transmissões
Capitão de transmissões, no quadro, o tenente (08929484) António
Melchior Pereira de Melo, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Capitão de transmissões, no quadro, o tenente (13385883) Alvaro
Domingos Marques Moleiro, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do iiovo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Escola Prática de Administração Militar
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, o tenente
(10107177) Jose Maria Monteiro Varela, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Batalhão de Administração Militar
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, o tenente
(06220279) Jorge Eduardo Mota Santos, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Escola Prática do Serviço de Material
Capitão do serviço de material, manutenção, no quadro, o tenente
(14797475) João Tavares Tomás, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)

Capitão do serviço de material, material, no quadro o tenente
(17977477) Gustavo Jorge Dias, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
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Capitão do serviço de material, material, no quadro o tenente
(10430280) Jorge Manuel Lopes Gurita, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Batalhão do Serviço Geral do ExBrcito
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, o tenente (07861976)
António Júlio Piçarra Chaves, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a dats
da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)

Regimento de Comandos
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (19901885) Pedro Miguel
Alves Gonçalves Soares, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

1.a Brigada Mista Independente

Batalhão de Apoio de Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, o tenente (08905374)
Daniel Francisco Silva Coelho de Moura, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Capitão do serviço de material, manutenção, no quadro o tenente
(00648375) Rui Manuel Machado da Fonseca Jorge, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)
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Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (04633584) António
Pedro Proença Esgalhado, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 dc Setembro de 1991.)

1." Brigada Mista Independente
1.O

Batalhão de Infantaria Motorizado

(Regimento de Infantaria de Tomar)
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (19052884) Fernando
Mário dos Santos Martins, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 dc Setembro de 1991.)

l.n Brigada Mista Independente
2.0 Batalhão dc Infantaria Motorizado

(Rtgimento de Infantaria de Abrantes)
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (17766982) Fernando
Manuel Rodrigues Pereira de Albuquerque, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobifização de Faro
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, o tenente (14080774)
Jorge Manuel Marques Pereira, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização do Funchal
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, o tenente (12893076)
Luís Manuel Oliveira Ricardo, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto dc 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobiiação de Liiboa
Capitáo do serviço geral do Exército, no quadro, o tenente (15171674)
Emídio Carlos Piedade Modesto, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, o tenente (15881773)
João Alberto Lopes dos Santos, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)

Instituto de Altos Estudos Militares
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, o tenente (07839777)
Fernando José do Carmo Damil, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)

Academia Militar
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (04273084) Pedro Manuel Monteiro Sardinha, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Capitáo de infantaria, no quadro, o tenente (03476485) João Pedro
Rato Boga de Oliveira Ribeiro, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)
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Escola Militar de Electromecânica
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, o tenente
(05760177) Luís Manuel Faria de Paula Campos, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Hospital Militar Regional n." 1
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, o tenente (11504376)
Victor Jorge Leite, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)

Centro Financeiro do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, o tenente (16489773)
Joaquim da Silva Ferreira, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)

Cenho de Estudos Psicotécnicos do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, o tenente (03454576)
Luis Filipe Marques Cruz Macedo, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desdc
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Capitão do serviço de material, manutenção, no quadro, o tenente
(14168774) Isaías Escaleira Pires, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)
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Depósito Geral de Material de Transmissões
Capitão de transmissões, no quadro, o tenente (15635985) Rui Manuel Neves dos Santos, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Arquivo Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Ex6rcit0, no quadro, o tenente (09034474)
Albano Braz das Neves, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)

Adidos
Forças de Segurança de Macau
Tenente-coronel de cavalaria, adido, o major (03540465) Armando
Manuel da Silva Aparício, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria, adido, o major (03323166) José Amíl
da Conceição Duarte Mouzinho, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1991.)

Corpo de Tropas de Phra-quedistas
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (05242977) Manuel
Alexandre Marques Coutinho, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Capitão de infantaria, no quadro, o tenente (13411681) MBrio José
Vieira Pereira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
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Capitão de infantaria, adido, o tenente (08322581) MBrio António
Barroco Peniche, contando a antiguidade para todos os efeitos
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Na situação de reforma extraordinária
Graduado nos postos de major e tenentecoronel de artilharia, na
situação de reforma extraordinária, nos termos dos artigos 1.0
e 4? do Decreto-Lei n.O 295173 de 9 de Junho, o capitão de
artilharia (08017063) Germano de Jesus Barge Rio Tinto, contando a antiguidade de major desde 31 de Março de 1981, e de
tenente-coronel desde 20 de Abril de 1988.
As graduações deste oficial não lhe conferem direito a qualquer
alteração na pensão de reforma, calculada e estabelecida na
data da mudança de situação (artigo 4.0 do Decreto-Lei nmO
2951
173 de 9 de Junho).
(Por portaria de 11 de Outubro de 1991.)

V

-COLOCAÇÕES, EXONERAÇOES E TRANSFERÉNCIAS
Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Estado-Maior do Exército

Coronel de infantaria, no quadro, (51405311) Fernando Gonçalves
Foitinho, do Regimento de Infantaria de Tomar. Por despacho
de 26 de Junho de 1991, do General Chefe do Estado-Maior do
Exército, foi nomeado para o cargo de chefe da 4." Repartição
do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 8 de Julho de 1991.)

Major de infantaria, no quadro, (03106173) Joaquim Carneiro Ribeiro,
da Escola Prática de Infantaria.
Major de infantaria, no quadro, (05559369) José Manuel Enes Castanho Fortes, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
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Major de infantaria, no quadro, (12838168) Jose Manuel Pina Aragão Varandas, do Colégio Militar.
Major de infantaria, no quadro, (11925973) Francisco António Correia, da Academia Militar.
Major de infantaria, no quadro, (05053668) Carlos Pimentel Rendo,
da Academia Militar.
Major de cavalaria, no quadro, (60011068) João Gilberto de Mascarenhas Sousa Soares da Mota, do Regimento de Cavalaria de
Braga.
(Por portaria de 30 de Junho de 1991.)

Major de engenharia, no quadro, (11177177) Agostinho Manuel Lopes,
do Regimento de Engenharia n.O 1.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1991.)

Inspecção-Geral do Exército
Coronel de artilharia, no quadro (50446811) Fernando Manuel Morais
de Almeida, da Direcção da Arma de Artilharia.
(Por portaria de 26 de Juiho de 1991.)

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, adido, (51400911) José António Pereira Brás,
da Guarda Fiscal.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)

Direcção da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, no quadro, (51372711) José Augusto Moura
Soares, do Regimento de Artilharia de Costa.
(Por portaria de 1 de Juiho de 1991.)
'

Coronel de artilharia, no quadro, (50447111) Samuel Matias do
Amaral, do Regimento de Artilharia Antiaérea nP 1.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1991.)

Major de artilharia, no quadro, (19384070) Victor Daniel Rodrigues
Viana, do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais.
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Major de artilharia, no quadro, (02701574) Artur Parente da Fraga,
do Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 1.
(Por portaria de 26 de Junho de 1991.)

Direcção da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, supranumerário, (5021 1511) Francisco Xavier
da Silveira Montenegro Carvalhais, do Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos.
(Por portaria de 31 de Julho de 1991.)

Major de cavalaria, no quadro, (14487765) Mário Rui Correia Gomes,
do Esquadrão de Reconhecimento da
Brigada Mista Independente (Regimento de Cavalaria de Santa Margarida).
Major de cavalaria, no quadro, (80065569) Porffrio Aníbal Gomes
Morais, do Regimento de Cavalaria de Braga.
Major de cavalaria, no quadro, (16450473) Luis Manuel dos Santos
Newton Parreira, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 26 de lunho de 1991.)

Direcção da Arma de Engenharia
Tenente-coronel de engenharia, no quadro, (44407262) Diogo Velho
de Stí Cabral, da Delegação da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 28 de Julho de 1991.)

Major de engenharia, no quadro, (17911776) António Jorge Gomes
Coelho, do Regimento de Engenharia de Espinho.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Major de infantaria, supranumerário permanente, (80061659) Daniel
Pereira Delgado, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1991.)
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Direcção do Serviço de Saúde
Coronel do serviço de saúde médico, no quadro, (50973811) António
Ribeiro Paralta de Figueiredo, do Hospital Militar de Belém.
(Por portaria de 10 de Setembro de 1991.)

Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Capitão do quadro técnico de secretariado, no quadro, (03712866)
João Augusto Félix Vaz, do Instituto Militar dos Pupilos do
Exercito.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1991.)

I

Quartel-General da Região Militar do Norte
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (38369561) Sidónio Martins Ribeiro da Silva, do Instituto Superior Militar.
(Por portaria de 19 de Julho le 1991.)

Coronel de artilharia, no quadro, (50449411) Manuel Eugénio Duarte
Correia, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Centro
Cornel de infantaria, supranumerário, (51400911) José António Pereira Brás, da Direcção da Arma de Infantaria. Por despacho de 9
de Julho do General AGE. foi nomeado para o cargo de Chefe do
Estado-Maior do Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1991.)

Tenente-coronel de cavalaria, adido, (02534265) loaquim dos Reis, da
Guarda Nacional Republicana.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Sul
Coronel de artilharia, no quadro, (50524011) António Jorge Cardoso,
do Instituto de Altos Estudos Militares.
(Por portaria de 15 de Julho de 1991.)
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Quartel-General da Zona Wiitar dos Açores
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (44313460) Adelino Simão
Gamboa, da Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1991.)

Tenente-coronel do quadro especial de oficiais, no quadro, (03444864)
José Eduardo Jesus Henriques, da Escola de Sargentos do Exercito.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)

Quartel-General da Zona Militar da Madeira
Tenentecoronel de infantaria, supranumerhio, (40102911) Vítor Manuel Cardoso Caldeira, da Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)

Regimento de Infantaria nP 1
Tenente de infantaria, no quadro, (07334485) Alvaro Manuel Correia
Lopes Rocha, do Regimento de Infantaria de Chaves.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1991.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroismo
Tenente de infantaria, no quadro, (09043084) I
çalves, do regimento de Infantaria de Elvas
(Por portaria de a oe

iugusto Gongosto

de 1991.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Coronel de infantaria, no quadro, (50996111) Manuel Ferreira da Silva
do Quartel-General da Região Muitar do Centro. Por despacho
de 29 de Maio 1991 do General CEME, foi nomeado por «escolha* para o cargo de comandante.
(Por portaria de 29 de Agosto de 1991.)

Major do quadro especial de oficiais, no quadro, (05510365) Jose Santos Mendes, do Regimento de Infantaria de Tomar.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1991.)
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Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Tenente de infantaria, no quadro, (04633584) António Pedro Proença
Esgalhado, do Batalhão de Infantaria Mecanizado da l.a Brigada
Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)

Major de infantaria, no quadro, (15940076) Alexandre Magalhães Pereira Pinto, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 18 de Agosto de 1991.)

Regimento de Infantaria do Porto
Capitão de infantaria, no quadro, (10995883) José António Teixeira
Leite, do Regimento de Infantaria de Chaves.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1991.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Coronel de infantaria, no quadro, (06993063) Rogério Coutinho Ferreira, do Estado-Maior do Exército. Por despacho de 20 de Junho
de 1991 do General CEME, foi nomeado por «escolha» para o
cargo de comandante.
(Por portaria de 9 de Julho de 1991.)

Escola Prática de Artiiharia
Major de artilharia, no quadro, (51995711) Manuel João Mourato
Talhiilhas, do Giupo de Artilharia de Guarnição n.O 2.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1991.)

Regimento de Artilharia Antiaérea

n.O

1

Capitão de artilharia, no quadro, (00849080) Jaime Alexandre Daniel
de Almeida, do Grupo de Artilharia de Campanha da l.a Brigada
Mista Independente (Regimento de Artiiaria de Leiria).
(Por portaria de 14 de Agosto de 1991.)
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Regimento de Artilharia de Costa
Coronel de artilharia, no quadro, (51373211) Nuno Guilherme Catarino Anselmo, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 2 de Julho de 19913

Major de artilharia, no quadro, (05802864) Eliseu Augusto Morais, da
Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1991.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Major de artilharia, no quadro, (00124679) João Carlos Abrantes Vaz
Simões, do Grupo de Artilharia de Campanha da 1." Brigada Mista
Independente (Regimento de Artilharia de Leiria).
(Por portaria de 12 de Agosto de 1991.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 1
Major de artilharia, no quadro, (60424367) Manuel Augusto Seixas
Quinones de Magalhães, da Direcção de Transportes.
p o r portaria de 8 de Agosto de 1991.)

Tenente de artilharia, no quadro, (01616580) Filipe Basílio Pinto Ferreira da Silva, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)

Grupo de Artifiaria de Guarnição n.O 2
Major de artilharia, no quadro, (00678773) Jorge Manuel Romano
Delgado, do Regimento de Artilharia de Costa.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1991.)

Tenente de artilharia, no quadro, (05184978) José Manuel Tomás
Luis, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)
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Centro de Instruçéo de Artilharia Antiaérea de Cascais
Capitão de artilharia, no quadro, (13081985) Henrique José Pereira
dos Santos, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1991.)

Capitão de artilharia, no quadro, (02853680) Manuel Viriato Ramos
Veloso, do Regimento de Artilharia Antiaéria na0 1.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1991.)

Capitão de artilharia, no quadro, (12599579) Carlos da Silva Pereira,
do Grupo de Artilharia de Guarnição ne0 1.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Tenente de cavalaria, no qudro, (13002183) Carlos Nuno Gomes e
Simões de Melo, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 24 de Julho de 1991.)

Tenente de cavalaria, no quadro, (02938481) Jocelino do Nascimento
Bragança Rodrigues, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Coronel de cavalaria, no quadro, (50431111) José Maria de Campos
Mendes Sentieiro, da Direcção da Arma de Cavalaria.
(Por portaria de 28 de Junho de 1991.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Major de cavalaria, no quadro, (03830772) José Manuel Marques
Ribeiro de Faria, do Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos.
(Por portaria de 16 de Setembro de 1991.)

Capitão de cavalaria, no quadro, (13951683) Jorge Manuel Antunes
Cameira, do Regimento de Cavalaria de Braga.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1991.)

Capitão de cavalaria, no quadro, (03009380) Alberto Sebastião Neves
Marinheiro, da Direcção da Arma de Cavalaria.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1991.)
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Escola Prática de Engenharia
Major de engenharia, no quadro, (08924976) José Manuel Fernandes
da Silva Santos, da Companhia de Engenharia da 1." Brigada
Alista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Tenente de engenharia, no quadro, (15645281) João Manuel Pires,
da Delegação da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras
do Exército da Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1991.)

Regimento de Engenharia nP 1
Major de engenharia, no quadro, (02068867) Ramiro Cardeira Martins, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 6 de Setembro de 1991.)

Capitão de engenharia, no quadro, (02742883) Hermínio Teodoro
Maio, da Academia Militar.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1991.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Tenente-coronel de engenharia, no quadro, (62278264) Sérgio Augusto
Margarido Lima Bacelar, do Quartel-General da Regi50 Militar
do Norte.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Regimento de Comandos
Alferes de infantaria, no quadro, (15087085) Rui Manuel de Alcobia
Teixeira, do Batalhão de Infantaria Mecanizado da 1." Brigada
Mista Independente (Agrupamentc Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 5 de Agosto de 1991.)
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1 Brigada Mista Independente

Comando e Companhia de Comando e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (38790962) Rui Rolando
Xavier Castro Guimarães, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 9 de Abril de 1991.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (07181666) MBrio de Oliveira Cardoso, do Instituto de Altos Estudos Militares.
(Por portaria de 22 de Julho de 1991.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (03339365) Carlos Alberto
Rocha Neves, do Batalháo de Infantaria Mecanizado da 1." Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 1 de Agosto de 1991.)

.@

1 Brigada Mista Independente

Batalhão de Apoio e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Major de infantaria, no quadro, (03865868) António Camilo Almendra,
do Regimento de Infantaria de Chaves.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1991.)

1.a Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (45509962) António Ribeiro
Laia, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1991.)

Major do quadro especial de oficiais, no quadro, (07027867) Orlindo
Pereira, do Regimento de Infantaria de Castelo Branco.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1991.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Castelo Branco
Coronel de infantaria, no quadro, (51401711) Joaquim de Jesus das
Neves, do Regimento de Infantaria de Castelo Branco. Por despacho de 2 de Agosto de 1991 do General VCEME, foi nomeado
por uescolha~para o cargo. de chefe.
(Por portaria de 29 de Agosto de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobiiização do Funchal
Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (46420556) Carlos Afonso
da Fonseca Alferes, do Quartel-General da Zona Militar da
Madeira.
(Por portaria de I de julho de 1991.)

Instituto de Altos Estudos Militares
Major de infantaria, no quadro, (05984173) Artur Neves Pina Monteiro, da Direcção da Arma de Infantaria.
Major de infantaria, no quadro, (09445868) Duarte Manuel Alves
dos Reis, da Direcção da Arma de Infantaria.
Major de infantaria, no quadro, (14033168) António José Marques
Pires Nunes, da Direcção da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 30 de Junho de 1991.)

Coronel de artilharia, no quadro, (50926811) José Eduardo Martinho
Garcia Leandro, da Direcção da Arma de Artilharia.
(Por portaria de 29 de Junho de 1991.)

Major de artilharia, no quadro, (04357570) Joaquim Forneiro Monteiro, do Estado-Maior do Exército.
Major de artilharia, no, quadro, (0725 1372) Alfredo, Nunes da. Cunha
Piriquito, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 30 de Junho de 1991.)

Coronel de cavalaria, adido, (50434511) Norberto Carvalho de Lacerda Benigno, da Direcção da Arma de Cavalaria.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1991.)
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Tenente-coronel de cavalaria, no quadro (50435511) Alexandre Maria
de Castro Sousa Pinto, do Quartel-General da 1." Brigada Mista
Independente.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1991.)

Capitão de cavalaria, no quadro, (03033681) Tiago Maria Ramos
Chaves de Almeida e Vasconcelos, da Academia Militar.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1991.)

Major de engenharia, no quadro, (01619575) Duarte Veríssirno Pires
Torrão, da Delegação da Direcção do Serviço de Fortificações
e Obras do Exército da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1991.)

Academia Militar
Capitão de infantaria, no quadro, (15767882) José António da Costa
Granjo Marques Alexandre, da Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1991.)

Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (50763411) Humberto Manuel Ferreira Carapeta, do Grupo de Artilharia de Guarnição nP 1.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1991.)

Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (09729563) António Carlos
Morais da Silva, do Regimento de Artilharia de Lisboa.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1991.)

Capitão de artilharia, no quadro, (14023682) José Luís de Sousa
Dias Gonçalves, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1991.)

Tenente de artilharia, no quadro, (19881486) Victor Hugo Dias de
Almeida, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1991.)

Alferes de artilharia, no quadro, (02139186) João Manuel Serra
David, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1991.)
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Major de cavalaria, no quadro, (17917671) Francisco Maria Correia
de Oliveira Pereira, do Gmpo de Carros de Combate da laaBrigada Mista Independente (Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida).
(Por portaria de 19 de Agosto de 1991.)

Capitão de engenharia, no quadro, (03233378) António Luis Niza
Pato, da Escola PrBtica de Engenharia.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1991.)

Instituto Superior Militar
Tenente-coronel de cavalaria, no quadro, (02534265) Joaquim dos
Reis, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portaria dc 12 de Agosto de 1991.)

Escola de Sargentos do Exército
Major de artilharia, no quadro, (07789874) Carlos Manuel Saramago
Pinto, do Regimento de Artilharia Antiaérea n.O 1.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1991.)

Capitão de artilharia, no quadro, (14222282) José Júlio Barros Henriques, do Grupo de Artilharia de Campanha da lSaBrigada
Mista Independente (Regimento de Artilharia de Leiria).
(Por portaria de 13 de Agosto de 1991.)

Major do serviço geral do Ex6rcit0, no quadro, (50611111) Emesto
Fernandes da Silva, do Quartel-General da Região Militar do
Norte.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1991.)

Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Capitão de artilharia, no quadro, (19051684) Carlos Manuel Coutinho
Rodrigues, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1991.)

Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (11310467) Luis Manuel
Gomes Santos Lopes, da Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1991.)
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Coronel de cavalaria, no quadro, (504343 11) Alexandre Beato Correira, da Direcção da Arma de Cavalaria.
(Por portaria de 31 de Julho de 1991.)

Major de cavalaria, no quadro, (17484472) António Arnaldo Rocha
Brito Lopes Mateus, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 16 de Setembro de 1991.)

Hospital Militar de Belém
Coronel do serviço de saúde medico, no quadro, (50938411) António
de Oliveira Pedro, da Direcção do Serviço de Saúde Militar.
Nomeado por «escolha* para o cargo de director.
(Por portaria de 11 de Setembro de 1991.)

Centro de Gestão Financeira da Zona Militar da Madeira
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (06220279)
Jorge Eduardo Mota Santos, do Batalhão de Administração
Militar.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1991.)

Centro de Estudos Psicotécnicos do Exercito
Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (05729165) Carlos Manuel
Rodrigues Dias Costa, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1991.)

Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (37319062) José Ribeiro
Salgueiro, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1991.)

Delegação da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras
do Exército da Região Militar do Centro
Capitão de engenharia, no quadro, (05826179) Manuel dos Santos
Dias, da Escola PrBtica de Engenharia.
(Por portaria de 5 de Sctembro de 1991.)
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Delegação da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras
do Ex6rcito (Agrupamento Base de Santa Margarida)
Major de engenharia, no quadro, (05312676) José Manuel Barroso
Albuquerque Gonçalves, da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1991.)

VI

-RECTIFICAÇAO DE REMUNERAÇOES DE RESERVA

O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão de infantaria (50172211) Alberto José Fragoso Diniz foi alterado para
296 390$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do alferes de cavalaria (01610975) José Reinaldo Rodrigues Rolo Duarte foi alterado para 74 489100, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão do serviço de administração militar (08160367) Dorbalino dos Santos
Martins foi alterado para 172 924$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão do serviço de material (50005511) Artur José Dias Morga foi alterado
para 261 2005600, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão do serviço de material (51508311) Horácio Pedro Henriques foi aIterado para 231 387500, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão do serviço geral do Exército (52418211) António Silva foi alterado para
233 900$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão de
infantaria (50092411) António Miranda Cavalheiro foi alterado
para 242 465$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão do quadro técnico de secretariado (40090157) António Simões Alfaiate
foi alterado para 223 713$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
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O valor da remuneração de reserva do capitão do quadro técnico de
secretariado (31429057) Guilherme André da Oliveira Coelho
Reis foi alterado para 241 852800, desde 1 de Janeiro de 1991.

O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão do quadro técnico de secretariado (44334762) Victor Manuel dos Santos
Bernardo Almeida foi alterado para 229 155$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão do quadro técnico de secretariado (41339055) Horácio da Costa Pinto
da Silva foi alterado para 240 038$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão do quadro técnico de secrateriado (368983622) José Domingos Neves dos
Santos foi alterado para 196 505$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão do quadro técnico de secretariado (07148063) Américo Moreira Furtado
Mateus foi alterado para 146 188800, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão do quadro técnico de secretariado (02997661) Manuel Lampreia de
Assunção foi alterado para 231 300$00, desde 1 de Janeiro de
1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão do quadro técnico de secretariado (31015255) Luís Filipe Azedo Moreira Feio foi alterado para 244 270800, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão do quadro técnico de secretariado (31246462) João Gerardo de Maia
Carvalho de Abreu foi alterado para 213 434900, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão do quadro técnico de secretariado (41118555) António Alves Ramos foi
alterado para 246 084500, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão do quadro técnico de secretariado (31460556) Hermann José Soares foi
alterado para 226 131900, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão do quadro técnico de secretariado (00308460) António Domingues Mendes foi alterado para 207 993$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
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O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão do quadro técnico de secretariado (49059962) Avelino Gomes Sousa
foi alterado para 177 156$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão do quadro técnico de secretariado (31290962) Manuel Freire Soares
Pedro foi alterado para 198 319$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão do quadro especial de oficiais (43146059) Artur Vicente Leite de
Magalhães foi alterado para 208 597100, desde 1 de Janeiro de
1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão do quadro especial de oficiais (37018361) Gabriel Magno Monteiro
de Barros foi alterado para 178 366800, desde 1 de Janeiro de
1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão de
infantaria (39407357) Fernando António Ramos foi alterado
para 264 343100, desde 1 de Janeiro de 1991.

O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão do quadro especial de oficiais (06885467) Adalberto José Centenico
foi alterado para 123 369$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1991.)

Colocações e desempenho de funções
Continuam na efectividade de serviço
1) O coronel de infantaria (50510811) Rui de Almeida Seabra
de Albuquerque continuou a prestar serviço na Direcção do Serviço
Histórico Militar, após a sua passagem h situação de reserva, em
23 de Setembro de 1991.

2) O coronel de infantaria (51540311) Duarte Rui Lemos da
Fontoura continuou a prestar serviço no Estado-Maior-General das
Forças Armadas, após a sua passagem B reserva, em 22 de Agosto
de 1991.
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3) O coronel de infantaria (51393811) Marcelo Heitor Moreira
continuou a prestar serviço nos Serviços Sociais das Forças Armadas,
após a sua passagem à situação de reserva, em 3 de Outubro de
1991.
4) 0 coronel
Silva continuou a
Militar de Lisboa,
1 de Setembro de

de artilharia (50277311) Oscar José Castelo da
prestar serviço no Quartel-General da Região
após a sua passagem à situação de reserva, em
1991.

5) O coronel do serviço de administração militar (51422811) José
Alberto Neves Marmelo continuou a prestar serviço na Direcção
do Serviço de Intendência, após a sua passagem à situaçáo de
reserva, em 27 de Setembro de 1991.

6) O major do serviço geral do Exército (51699911) Manuel
Fernandes dos Reis continuou a prestar serviço no Centro de Instrução de Operações Especiais, após a sua passagem à sit~~açáo
de reserva, em 27 de Setembro de 1991.
7) O capitão do serviço geral do Exército (50526911) João Manuel Rodrigues Torres de Magalhães continuou a prestar serviço
no Distrito de Recrutamento e Mobilização do Porto, após a sua
passagem B situação de reserva, em 25 de Agosto de 1991.
8) O capitão do serviço geral do Exército (51003711) Manuel
João Luís Sirnões continuou a prestar serviço na Escola Prática de
Infantaria, após a sua passagem à situação de reserva, em 27 de
Agosto de 1991.

Passam a prestar serviço

9) O brigadeiro, na situaçáo de reserva, (50446811) Carlos
Alberto Ferreira Ribeiro deixou de prestar serviço na Escola do
Serviço de Saúde Militar desde 1 de Agosto de 1991, passando a
prestá-lo na Inspecção-Geral do Exército desde a mesma data.
10) O major do serviço de material, manutenção, na situação
de reserva, (51332611) António Manuel dos Santos deixou de prestar
serviço no Quartel-General da Zona Militar da Madeira desde 17 de
Setembro de 1991, passando a prestá-lo na Direcção do Serviço de
Material desde a mesma data.
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11) O capitão de infantaria, na situação de reserva, (41495411)
José Pessoa Nunes deixou de prestar serviço na Direcção do Serviço
de Educação Física do Exército desde 10 de Setembro de 1991, passando a prestá-lo no Instituto Militar dos Pupilos do Exército desde
a mesma data.

12) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52263211) Luís Cardoso deixou de prestar serviço no Regimento de Infantaria de Elvas desde 9 de Agosto de 1991, passando
a prestá-lo no Distrito de Recrutamento e Mobilizaçiío do Funchal
desde a mesma data.
13) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51098411)
Fernando dos Reis Fernandes Caldeira passou a prestar serviço na
Cooperativa Militar, desde 1 de Julho de 1991.
14) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51394511)
Francisco José Ferreira Dias passou a prestar serviço na Liga dos
Combatentes, desde 1 de Janeiro de 1991.
15) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50273911)
Stélio Martins dos Santos passou a prestar serviço no Serviço Nacional de Protecção Civil, desde 17 de Setembro de 1991.
16) O coronel do serviço de saúde/médico, na situação de
reserva, (50044611) João Ferro Vilela passou a prestar serviço na
Direcção do Serviço de Saúde, desde 27 de Setembro de 1991.
17) O coronel do serviço de saúde/médico, na situação de
reserva, (50935411) José Augusto Dias Alves passou a prestar serviço nos Serviços Sociais das Forças Armadas, desde 13 de Setembro
de 1991.
18) O coronel do serviço de saúde/médico, na situação de
reserva, (50934411) Aníbal José da Silva e Costa passou a prestar
serviço na Cruz Vermelha Portuguesa, desde 1 de Janeiro de 1991.
19) O coronel do serviço de administração militar, na. situa~iio
de reserva, (51474911) Amílcar Dias de Almeida passou a prestar
serviço nos Serviços Sociais das Forças Armadas, desde 9 de Setembro de 1991.
20) O coronel do serviço de administração militar, na situação
reserva, (51474611) Fernando Luís Albino passou a prestar serviço
na Cruz Vermelha Portuguesa, desde 1 de Outubro de 1991.
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21) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(50995411) Orlando Victor de Carvalho Abreu passou a prestar
serviço na Cruz Vermelha Portuguesa, desde 20 de Setembro de
1991.
22) O tenente-coronel de infantaria, na situação de reserva,
(44412761) Delfim Aniceto Monteiro passou a prestar serviço na
Cruz Vermelha Portuguesa, desde 20 de Setembro de 1991.
23) O tenente-coronel de artilharia, na situação de reserva,
(45588555) Jorge da Silva Veríssimo passou a prestar serviço na
Academia Militar, desde 1 de Outubro de 1991.
24) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50506411) Diamantino Gomes Matias Cravina passou a prestar serviço na Cruz Vermelha Portuguesa, desde 20 de Setembro de 1991.
25) O capitão do serviço geral do Exército, na situação dc
reserva, (51095411) Joaquim Maria Martinho passou a prestar serviço na Escola de Sargentos do Exército, desde 2 de Setembro de
1991.
26) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (50123611) Armando de Carvalho Leal passou a prestar
serviço nos Serviços Sociais das Forças Armadas, desde 6 de Agosto de
1991.
Deixam de prestar serviço

27) O brigadeiro, na situação de reserva, (51390711) Alípio
Emílio Tomé Falcão deixou de prestar serviço no Estado-Maior do
Exército, desde 1 de Outubro de 1991.
28) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50061511)
Mário Vasco de Oliveira deixou de prestar serviço no 1.O Tribunal
Militar Territorial de Lisboa, desde 14 de Setembro de 1991.
29) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50704211)
Hélder Chaves Gomes deixou de prestar serviço no Tribunal Militar
Territorial de Tomar, desde 22 de Setembro de 1991.,
30) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51384711)
Alberto Alves Pinto Baptista deixou de prestar serviço no 1O
. Tribunal Militar Territorial de Lisboa, desde 25 de Setembis de i391.
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31) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (50330611)
António Pedro Ribeiro Gaspar deixou de prestar serviço na Academia
Militar, desde 30 de Setembro de 1991.
32) O coronel de infantaria, na situação de reserva, (51386711)
Pedro Alves Cabra1 deixou de prestar serviço no 2." Tribunal Militar
Territorial de Lisboa, desde 2 de Outubro de 1991.
33) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (51084311)
Victor Manuel de Almeida Antunes deixou de prestar serviço no
1.0 Tribunal Militar Territorial de Lisboa, desde 14 de Setembro de
1991.
34) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (50025011)
Manuel Augusto dos Santos Simões deixou de prestar serviço no
Tribunal Militar Territorial de Tomar, desde 15 de Setembro de
1991.
35) O coronel de artilharia, na situação de reserva, (51046911)
Carlos Manuel de Oliveira Castro deixou de prestar serviço no
Tribunal Militar Territorial de Coimbra, desde 15 de Setembro de
1991.

,

36) O coronel de cavalaria, na situação de reserva, (51432111)
Nuno Alvaro do Couto Bastos de Bívar deixou de prestar serviço
no 1.0 Tribunal Militar Territorial do Porto, desde 19 de Setembro de
1991.
37) O coronel do serviço de administração militar, na situaçiio
de reserva, (51472911) Augusto Soares Pinheiro deixou de prestar
serviço na Comissão de Contas e Apuramento de Responsabilidades,
desde 30 de Setembro de 1991.
38) O coronel do serviço de administração militar, na situação
reserva, (50636811) Rui Alberto Louro Coelho deixou de prestar
serviço na Comissão de Contas e Apuramento de Responsábilidades, desde 30 de Agosto de 1991.

39) O coronel do serviço de administração militar, na situação
reserva, (61022511) António Carlos Cerrado Mouráo deixou de
prestar serviço no 1." Tribunal Militar Territorial do Porto, desde
26 de Setembro de 1991.
40) O tenente-coronel de artilharia, na situação de reserva,
(50705211) Armando Almiro Canelhas deixou de prestar serviço
na Liga dos Combatentes, desde 1 de Março de 1991.
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41) O tenente-coronel de artilharia, na situação de reserva,
(52952011) Carlos Alberto de Carvalho Felgueiras e Sousa deixou
de prestar serviço no 3.O Tribunal Militar Territorial de Lisboa, desdc
14 de Setembro de 1991.
42) O major de infantaria, na situação de reserva, (32118049)
José Máximo Moncada de Oliveira e Silva deixou de prestar serviço
na Escola de Sargentos do Exército, desde 9 de Setembro dc 1991.
43) O major de artilharia, na situação de reserva, (51284711)
Augusto Manuel de Lima Contente de Sousa deixou de prestar serviço
na Direcção do Serviço de Justiça e Disciplina/Estado-Maior do
Exército, desde 3 de Outubro de 1991.
44) O major de cavalaria, na situação de reserva, (46262352)
José César Restolho Mateus deixou de prestar serviço no Tribunal
Militar Territorial de Elvas, desde 27 de Agosto de 1991.
45) O capitão do quadro técnico de secretariado, na situação
de reserva, (02997611) Manuel Lampreia de Assunção deixou de
prestar serviço na Chefia do Serviço de Material de Instrução, desde
3 de Setembro de 1991.
46) O capitão do srviço geral do Exército, na situaçáo de reserva,
(50201411) José Albano Leitão deixou de prestar serviço no Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa, desde 21 de Agosto
de 1991.
47) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (5 1696311) João Morgado deixou de prestar serviço no
Distrito de Recrutamento e Mobilização do Funchal, desde 15 de
Agosto de 1991.
48) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de
reserva, (52394811) Lucílio Correia Mendes Leitão deixou de prestar
serviço na Escola Prática do Serviço de Transportes, desde 16 de
Setembro de 1991.

Outras situações
49) O coronel de infantaria, na situaçáo de reserva, (50876711)
Luis Carlos de Oliveira Correia foi nomeado para desempenhar as
funções de Juiz Presidente do Tribunal Militar Territorial de Tomar
para o biénio de 1991/93, com início em 22 de Setembro de 1991.
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50) O tenente-coronel de engenharia (02291863) Eduardo Augusto Carneiro Teixeira, do Regimento de Engenharia de Espinho,
desempenha funções no Estado-Maior do Exército, na situação de
diligência, desde 15 de Agosto de 1991.

,/

51) O tenente-coronel de cavalaria (29647061) José Diogo da
Mota e Silva Themudo, colocado na Escola Prática de Cavalaria,
desempenha as funções de 2.0 Comandante daquela Escola, desde
19 de Agosto de 1991.
52) O capitão médico do serviço de saúde, ramo medicina, (DFA),
Daniel Jorge Relvas Almeida de Carvalho, que reingressou no Quadro Permanente desde 25 de Junho de 1991, por portaria de 4 dc
Setembro de 1991, conta a antiguidade de capitão desde 21 de Junho
de 1968. Fica colocado na escala de antiguidades do seu serviço,
imediatamente à esquerda do então capitão do serviço de saúde
médico Aires Rodrigues.
53) O capitgo do quadro técnico de secretariado (DFA), António Alberto Bação Barreto, que reingressou no quadro Permanente
desde 17 de Maio de 1991, por portaria de 4 de Setembro de 1991,
conta a antiguidade de capitão desde 8 de Dezembro de 1979. Fica
colocado na escala de antiguidades do ser serviço, imediatamente
à esquerda do capitão do quadro técnico de secretariado José Gabriel Gonçalves.
Cursos, estitgios e tirocínios
54) Deve ser averbado ao major de artilharia (16289580) João
Manuel Trindade Coelho Sousa Teles o «Joint Combat Operations
Course» que frequentou na Alemanha, no período de 8 de Julho de
1991 a 12 de Julho de 1991, com aproveitamento.
55) Deve ser averbado ao capitão de artilharia (13081985)
Henrique José Pereira dos Santos o «Air Defense Artillery Officer
Advanced Course» que frequentou nos Estados Unidos da América,
no período de 8 de Fevereiro de 1991 a 1 de Julho de 1991, com
aproveitamento.
56) Deve ser averbado ao capitão do serviço de administração
militar (12969882) Fernando António de Oliveira Gomes o «Quarrterinaster Advanced Course~que frequentou nos Estados Unidos da
América, no período de 7 de Junho de 1989 a 27 de Outubro de
1989, com aproveitamento.
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Incorporação de alunos na Academia Militar
Ano lectivo de 1991
57) Desde 1 de Outubro de 1991, são aumentados ao efectivo
do Corpo de Alunos da 1." Companhia, nos termos do artigo 144.0
da Secção 111 do capítulo V da Portaria 425/91, os candidatos
abaixo indicados aos quais foram atribuídos os seguintes números
de corpo:

V." de
corpo

Alferes miliciano de infantaria «CMD» (12591
guel Pinto Patrício ................................................ 1
Furriel miliciano (07936988) Jose Joaquim Chaurilha Guereiro
2
Soldado cadete (07595492) Alexandre Miguel Costa Mota ......
4
Furriel miliciano de transmissões (08204589) João Manuel Fer19
nandes Correia ......................................................
Soldado cadete (08778292) João Paulo Alves .....................
21
Soldado cadete (24846991) João Vasco da Gama de Barros
34
Alferes miliciano (05273487) Paulo Jorge Vitórino dos Santos
37
2.O sargento do serviço de administração militar (02554087) António Manuel Oliveira Bogas ........................... .........
39
Soldado cadete (12472493) Fernando Jorge Fonseca Rijo ......
55
Soldado cadete (32277291) Jorge Lopes Pereira ..... ..........
68
Soldado cadete (28642591) Alexandre Jorge dos Santos Moura
69
Soldado cadete (22156491) Telmo Lau Hing ............
74
Aspirante a oficial miliciano pára-quedista (093053-L) rauio
Jorge Alves Silvério ...................... ......... ...... . . .. . .
76
Soldado cadete (16008093) Hélio Ferreira Patrício ...............
89
Soldado cadete (22592291) Alexandre Manuel Ribeiro Duarte
90
Varino ...................................................... . ........
Soldado cadete (37969791) Tiago Manuel Baptista Lopr:s ......
93
Soldado cadete (02071592) Rui Jorge Ferreira Lima Letiras ..... 113
Alferes miliciano (11857088) Roberto Martins Mariano ......... 115
Alferes miliciano (03246589) Paulo Alexandre Ferreira Calado 117
Alferes miliciano (06559890) Pedro Manuel Seqiieira Estrela
Moleirinho ............. .............................................. 118
Soldado cadete (15470392) António João da Silva Castelão ... 120
Soldado cadete (20694191) José António Fernandes Amara1 .. 121
Soldado cadete (30737491) Paulo Fernando da Silva Calado
Rodrigues ............................................................. 13 1
Soldado cadete (14558392) Paulo Manuel da Encarnaçáo Rosendo ......................... .............. ..... ......... .......... 139
Soldado cadete (11579292) Carlos Alexandre Quatorze Pereira
142

..

.

.

.

. .

.
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N." de
corpo

..

Soldado cadete Luis Eduardo da Silva Ferreira Laranjo ....... .
Soldado cadete (37437491) João José Ventas Relvas Constantino ....................................................................
Soldado sadete (06731293) Abraáo Queirós Scidi ........ ..........
Soldado cadete (32735691) José Ricardo Gomes Rodrigues . ...
Alferes miliciano (18173687) Manuel Fernandes Borlido da
Rocha .......................... ......... ................. ....... .......
Soldado cadete (01047193)Humberto Afonso Carreiras Martins
Alferes miliciano (14580090)Rui Alberto Ribeiro Veloso ......
FurrieI miliciano (00964989) José Manuel da Conceição Rosário Rosa .........................................................
Soldado cadete (07394492)Vasco Manuel Santos Ribeiro
Soldado cadete (10740792) Miguel Duarte Martins da C
Raimundo ...........................................................
Soldado cadete (01361192)João Miguel Silva Pinto de Oliveira
Soldado cadete (23469291)Pedro Alexandre Coutinho dos Santos ........... ...., ...................................................
2 . O sargento (00314987)António Jorge de Sousa Narra ..
Soldado cadete (31905691)Luis Miguel Pinheiro Ilias Ferni
Soldado cadetc (14637893) Jorge Ludovico BoliBS ..... ...
Soldado cadete (19072892) Paulo Jorge Fernancies tionçaives
Balsinhas ...............................................................
Soldado cadete (15181092)Altide António Santos Serra da Cruz
Alferes miliciano (05733689) Carlos João Soares Costa .........
Soldado cadete (17485793) Nuno Miguel Pinto Jordáo .........
Soldado cadete (28471491) Hél&r Daniel da Mota Benevides
Raposo ...............................................................
Furriel miliciano pára-quedista (089412-F)Pedro Emílio da Sil....................................
va Oliveira . ...
Alferes miliciano (01
Maximiai10 Vaz Alves .....
uno Luis Pereira Monteiro
Soldado cadete (1 15.
,
Soldado cadete (0595b3~5)Miguel Abrantes de Figueiredo aernardo de Almeida ................................................
Soldado cadete (20879191) Rui Jorge Barros Silva de Ventura
Borges ...................... ... .... ..... ..................... ......... ..
Alferes miliciano (16130688) Jorge Manuel Ribeiro Goulão
Furriel miliciano (08775688) José Costa Meandro ............
Soldado cadete (04009092) João Miguel Louro Dias Ferreira
Belo .. .......... ....... .. . . .. . ... . . . ... . ... . .......... ... .... . ... .
Soldado cadete (22899391) Carlos Alberto Pires Ferreira
Soldado cadete (12404993) Renato Emanuel Carvalho I
dos Santos ............................................................

.

. .

.

.

.

-

153
161
174
176
178
183
185
I 93

!O2
L06
208
221
!26
!31
/37
238
249
250
261
263
265
167
268

A.

274
278
280
288
289
297
307
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N." de
corpo

Soldado cadete (19425593) Eduardo Jorge Antunes Afonso
Furriel miliciano pára-quedista (096182-F) Artur Jorge dos
Santos Marcos ......................................................
Soldado cadete (26925491) Carlos Fernando Félix de Sá ......
Soldado cadete (1 1257192) João Filipe Martinho Exposto ..... .
Soldado cadete (03197893) Manuel António Paulo Lourenço
Soldado cadete (12020693) Albino Fernando Quaresma Tavares
Soldado cadete (10672492) Duarte Nuno de Carvalho Paiva
Cordeiro Dias ........................................................
Furriel miliciano (09313390) Luís Soares Gil .....................
Soldado cadete (38066491) Sérgio Nuno Silveiro Castanho
Soldado cadete (15 182893) João Francisco Branco Barreira
Soldado cadetc (14393193) Nuno Alexandre Rosa Morais dos
Santos ........ ....................................................... ..
Soldado cadete (07882293) Nuno Miguel Parreira da Silva
2.O
sargento (18366287:) Carlos Manuel Sobra1 Pinto Nascimento .... ....... ........................... ............ ........... . ... .
Soldado cadete (36740391) Paulo César Pinheiro Roxo, .........
2.0 sargento (13599087) Carlos Fernando Martins dos Santos
Soldado cadete (01535292) João Ricardo Silva de Almeida
Canteiro Capão ......................................................
Soldado cadete (12399693) Joel António Dias da Luz Santos
2.O sargento (12638587) Joaquim Manuel da Silva Lourenço
Soldado cadete (31787691) Paulo Jorge Alves Gomes .........
Soldado cadete (08500193) João Miguel Alves Esteves Marques
dos Santos ............................................................
Furriel miliciano (02852190) João Henrique Coelho dos Santos
Soldado cadete (01 105992) Fernando Manuel Batista da Costa
2.O sargento (03258188) Carlos Alberto Carvalho Felizardo
Soldado cadete (10634393) Francisco Luis Pires Pinheiro ..... .
Soldado cadete (38 196291) José Carlos Filipe Lourenço ......
2.0 sargento (07040388) Manuel Carlos Afonso ..................
Alferes miliciano (16924189) Hugo Telmo Rebelo Marques
.....
de Faria ..........................................................
Soldado cadete (04762793) Luís Miguel da Paz Lopes .........
Soldado cadete (18669493) António do Nascimento Branco
Martins ...... .......................... .................................
Soldado cadete (21655891) António Joaquim Ferreiro Cordeiro ................................ .......... ...............,....,...,
Soldado cadete (19767093) Filipe Artur Soares Condesso .... .,
Soldado cadete (03925293) HBlder José Banha Coelho .........
Soldado cadete (29746291) António José Gomes Franco ........ .

.

.

31 1
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Soldado cadete (06355793) Rui Jorge Palhoto de Lucena ......
2.0 sargento (08454388) António Eduardo Paulo Pires .........
Soldado cadete (18516492) António Paulo Bettencourt Pinheiro
Soldado cadete (00627393) Francisco Manuel Medeiros Castro
Soldado cadete (38871691) Agostinho Amara1 Valente .........
Soldado cadete (13983893) Anselmo Me10 Dias ..................
'
Soldado cadete (09105892) Paulo Jorge Pires Fernandes C
Monteiro ........................................................
Alferes miliciano (04821188) Alfeu Miguel Ferreira I
mento ...........................................................

375
376
378
380
381
383
384
387

Alteração de nome
58) Alterado para Eduardo Manuel Pereira Matias Gomes o
nome do alferes miliciano de infantaria (07909482) Eduardo Manuel Pereira Matias, por ter adquirido o apelido Gomes pelo matrimónio.

Rectificações
59) Na Ordem do Exército, 2." Série, n.O 12, de 15 de Junho
de 1991, página 809, onde se lê «A partir do mês de Junho de 1991))
deve ler-se «A partir de 1 de Junho de 1990» e onde se lê «página 5682)) deve ler-se «página 8691)).

llho
60) Na Ordem do Exército, 2." Série, n.O 14, de
de 1991, página 888, o alferes miliciano de artilharia joao aerra
Tavares, do QuarteEGeneral/Região Militar de Lisboa, teve baixa de
serviço desde 24 de Junho de 1991 e não como se encontra publicado.

VI11 - OBITUARIO

Setembro, 9 -Coronel de infantaria (5138231I), na a i r u a y a l i de
reserva, Ernesto Augusto Ramos, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa.
(51433511) Luis Rafael, na situação de
Setembro, 13-Capitão
reforma, no Quartel-General da Região Militar do Norte.
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Setembro, 17-Tenente-coronel
do serviço geral do Exército
(51010311), na situação de reserva, Oliveiros Lopes Martins,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Setembro, 23-Tenente-coronel
do serviço geral do Exército
(50122311), na situação de reserva, M6rio Francisco Alves, do
Quartel-General da Região Militar do Centro.
Setembro, 28 -Capitão do serviço geral do Exército (5136521I),
na situação de reserva, David Domingues Machado, do Quartel-General da Região Militar do Norte.

O Chefe do Estado-Maior do Exército

José Alberto Loureiro dos Santos, general
Está conforme:

O Ajudante-General

Silvino da Cruz Curado, general

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
2.a SÉRIE
N.e 21/1 DE NOVEMBRO DE 1991
-

Publica-se ao Exército o seguinte:

I

-DECRETOS, PORTARIAS

E DESPACHOS

Ministério da Defesa Nacional
Estado-Maior do Exercito
Despacho m.O 136/91

Assunto: Nomeação de Novo Comandante da Zona Militar da Madeira
1. Nos termos do n.O 1 do artigo 29.O da Lei n.O 29/82, de 11 de
Dezembro (Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas), depois
de observado o disposto na alínea c) do n.O 3 do mesmo artigo,
nomeei Comandante da Zona Militar da Madeira o Brigadeiro
(51412111) José Eduardo Carvalho de Paiva Morão.
2. Esta nomeação foi confirmada nos termos da alínea g) do nP 2 do
artigo 47.O, da mesma Lei, na reunião do Conselho Superior de
Defesa Nacional de 6 de Setembro de 1991.
Foi igualmente confirmada na mesma reunião a exoneração do
General António Ferreira Rodrigues Areia daquele cargo.
3. O Brigadeiro Paiva Morão assumirá as suas novas funções em 28 de
Outubro de 1991, data da exoneração do General Rodrigues Areia.
Lisboa. 9 de Setembro de 1991 - 0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.
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Despacho n.O 137191
Assunto: Nomeação de Novo Comandante da Zona Militar dos Açoree
1. Nos termos do n.O 1 do artigo 29.O da Lei n.O 29/82, de 11 de
Dezembro (Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas), depois
de observado o disposto na alínea c) do nV03 do mesmo artigo,
nomeei Comandante da Zona Militar dos Açores o Brigadeiro
(51241111) António de Albuquerque.
2. Esta nomeação foi confirmada nos termos da alínea g) do n.O 2 do
artigo 47.O, da mesma Lei, na reunião do Conselho Superior de
Defesa Nacional de 6 de Setembro de 1991.
Foi igualmente confirmada na mesma reunião a exoneração do
Brigadeiro Rodolfo António Cabrita Bacelar Begonha daquele
cargo.
3. O Brigadeiro Antbnio de Albuquerque assumirá as suas novas
funções em data a indicar oportunamente.
Lisboa, 9 de Setembro de 1991 - 0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.
Despacho mo 139/91
Assunto: Nomeação de Novo Director do Departamento de Instrução
1. Nomeio para o cargo de Director do Departamento de Instruçáo,
do EME, o General (51276411) António Ferreira Rodrigues
Areia, em substituição do General Alberto Porfírio Carvalho e
Silva, que vai exercer outras funções.
2. O General Rodrigues Areia assumir8 o seu novo cargo em 4 de
Novembro de 1991.
Lisboa, 9 de Setembro de 1991- 0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.
Despacho IDP 142/91
Assunto: Nomeação de Novo Director do Serviço de Justiça e Disciplina
1. Nomeio para o cargo de Director do Serviço de Justiça e Disciplina
o Brigadeiro (51395911) Joaquim Simões Duarte, em substituição
do Brigadeiro (Res) Rui Ernesto Freire Lobo da Costa, que vai
desempenhar outras funções.
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2. O Brigadeiro Simões Duarte assume as suas novas funções em

17 de Outubro de 1991, data da exoneração do Brigadeiro Lobo da
Costa.

-

Lisboa, 11 de Setembro de 1991 0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José AIberto Loureiro dos Santos, general.
Despacho nP 144/91

Assunto: Nomeação de um Inspector-Adjunto da Inspecção-Geral do
Exército
1. Nomeio para o cargo de Inspector-Adjunto da Inspecção-Geral do
Exército o Brigadeiro (50277211) Eurico António de C. E. Melo
Sales Grade.
2. O Brigadeiro Sales Grade assume as suas novas funções em data a
decidir oportunamente.
Lisboa, 11 de Setembro de 1991 - 0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alb~rtoLoureiro dos Santos, general.

-MUDANÇAS DE

11

SITUAÇAO

Oficiais dos quadros permanentes
Corpo de Oficiais Generais
Ingresso no quadro
Brigadeiro (50974411) Manuel António Lemos Ferreira Correia, da
Academia Militar, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Julho de 1991.)

Passagem à situação de adido
Nos termos do nP 5 da alínea b) do artigo 187.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-AI90 de 24 de Janeiro
Brigadeiro (50559411) António Rodrigues da Graça, do Quartel-General da Região Militar do Centro, por ter sido colocado no
Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Junho de 1991.)
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Armas e serviços
Ingresso no quadro
Quadro da Arma de Cavalaria
Tenente-coronel de cavalaria, adido, (02534265) Joaquim dos Reis, do
Quartel-General da Região Militar do Centro, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)

Quadro do Serviço de Administração Militar
Major do serviço de administração militar (05951376) Nuno Alvaro
pacheco Arruda, do Centro de Gestão Financeira da Região Militar
de Lisboa, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1991.)

Quadro de Bandas e Fanfarras do Exercito
Tenente-coronel chefe de banda de musica, no quadro, (50150811)
Idílio Martins Fernandes, da Inpecção de Bandas e Fanfarras do
Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Quadro Técnico do Secretariado
Capitão do quadro técnico de secretariado, adido, (00247365)Norberto
Sousa Correia, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de
Ponta Delgada, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 4 de Junho de 1991.)

Passagem à situação de supranumertírio
Coronel de infantaria, adido, (51400911) José António Pereira Brás,
da Direcção da Arma de Infantaria, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)
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Coronel de cavalaria, adido, (50434511) Norberto Carvalho de Lacerda
Benigno, do Instituto de Altos Estudos Militares, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1991.)

Tenente-coronel chefe de bandas de música, no quadro, (50150811)
Idílio Martins Fernandes, do Regimento de Artilharia Antiaéria
n.O 1, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)

Passagem à situação de supranumerário permanente
Nos termos do artigo 5.0 das disposições comuns do
Dcreto-Lei nP 34-A/90 de 24 de Janeiro
Tenente-coronel de engenharia, adido, (41045060) Carlos Manuel
Ribebiro de Magalhães, da Direcção da Arma de Engenharia, por
ter deixado de 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 3 de Julho de 1991.)

Passagem B situação de adido
Nos termos do nP 5 da alínea b) do artigo 187.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-A/90 de 24 de
Janeiro
Coronel de infantaria (51405911) Alcino de Jesus Raiano, do Regimento de Infantaria de Angra do Heroismo, por ter sido colocado
no Gabinete de Sua Exelência o Governador de Macau, onde
se encontrava na situação de adido, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Abril de 1991.)

Coronel de artilharia (50447311) Fernando de Vasconcelos Cabanas
por ter sido colocado na Guarda Fiscal, devendo ser considerado
nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1991.)
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Nos termos do n.O 6 da alínea b) do artigo 186." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de
Janeiro
Coronel de artilharia (51248611) Raul Alberto Laranjeira Henriques
por ter sido colocado na Direcção da Arma de Artilharia e 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 5 de Agosto de 1991.)

Major do serviço de material, manutenção, (50573911) Manuel da
Costa Louro da Direcção do Serviço de Material, por passar 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 26 de Agosto de 1991.)

Passagem B situação de reserva
Capitão do serviço de materiaI, manutenção, (50573411) Arménio
Santos Silva, nos termos da alínea c) do artigo 168." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Junho 1991, fica
com a remuneração mensal de 261 200$00, conta 36 anos de sewiço militar.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1991.)

Capitão do serviço de material, manutenção, (50029811) Renato Miguel de Oliveira Ropio, nos termos da alinea c) do artigo 168.O
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-A/90 de 24 de
Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 31 de
Agosto de 1991, fica com a remuneração mensal de 285 490800,
conta 43 anos de serviço militar.
Capitão do serviço de material, manutenção, (52983911) Airolde
Casal Simões, nos termos da alínea c) do artigo 168.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90 de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 25 de Agosto de 1991, fica
com a remuneração mensal de 261 200g00, conta 36 anos de
serviço militar.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1991.)
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Capitão de serviço geral do Exército (50015111) José Guerreiro
Calado, nos termos da alínea c) do artigo 168.O do EMFAR, aprovado pelo Dzcreto-Lei na0 34A/90 de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 16 de Agosto de 1991, fica
com a remuneração mensal de 261 200800, conta 42 anos de
serviço militar.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1991.)

Capitão do serviço geral do Exército (51540711) António Martins
Baldo, nos termos da alínea a) do artigo 168." do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 28 de Maio de 1991, fica
com a remuneração mensal de 296 390800, conta 45 anos de
serviço militar.
Capitão do serviço geral do Exército (50564211) Emílio Augusto
Fernandes, nos termos da alínea a) do artigo 168.0 EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 11 de Agosto de 1991,
fica com a remuneração mensal de 261 200$00, conta 42 anos de
serviço militar.
Capitão do serviço geral do Exército (51287011) Júiio da Conceição
Rosinha da Silva, nos termos da alínea c) do artigo 168.0 do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de Agosto
de 1991, fica com a remuneração mensal de 291 280600, conta
42 anos de serviço militar.
Capitão do serviço geral do Exército (51700711) José Morgado Saraiva, nos termos da alínea a) do artigo 168.O do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de Janeiro, devendo
ser considerada nesta situação desde 5 de Junho de 1991, fica
com a remuneração mensal de 285 490$00, conta 41 anos de seviço
militar.
Capitão do serviço geral do Exército (51524711) Carlos Ribeiro Valentim, nos termos da alínea a) do artigo 168P do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n? 34A/90 de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Agosto de 1991, fica
com a remuneração mensal de 285 490$00, conta 43 anos de
serviço militar.

1216

ORDEM DO EXERCITO N." 21

2.' Strie

Capitão do serviço geral do Exército (50143911) Horácio Henrique
Veiga, nos termos da alínea c). do artigo 168.O do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Abril de 1991, fica
com a remuneração mensal de 233 900$00, conta 42 anos de
serviço militar.
Capitão chefe de bandas e fanfarras (52440011) Manuel Joaquim
Barrisco, nos termos da alínea a) do artigo 168P do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90 de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 26 de Junho de 1991, fica
com a remuneração mensal de 245 600$00, conta 43 anos dc
serviço militar.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1991.)

Capitão do serviço geral do Exército (52130311) Manuel Teixeira
Nunes, nos termos da alínea a) do artigo 168." do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n." 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Junho de 1991, fica
com a remuneração mensal de 296 390900, conta 44 anos de serviço militar.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1991.)

Capitão de serviço geral do Exército (50526911) João Manuel Rodrigues Torres de Magalhães, nos termos da alínea a) do artigo 168.O
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90 de 24 de
Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 25 de Agosto
de 1991, fica com a remuneração mensal de 285 490$00, conta
38 anos de serviço militar
Capitão do serviço geral do Exército (51778711) António Castiço
Antunes Guerra, nos termos da alínea a) do artigo 168." do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 7 de Agosto
de 1991, fica com a remuneração mensal de 285 490800, conta
39 anos de serviço militar.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1991.)

Passagem h situação de reforma
Por despacho de 14 de Agosto de 1991, publicado no Didrio da
República, 2.* Série n.O 197, de 28 de Agosto de 1991:
Coronel de infantaria (50152511) António Gaspar de Melo, desde
31 de Dezembro de 1991, com a pensão de 372 200$00.
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Tenente-coronel do serviço de material (50888211) Domingos José
Rio Ferreira Braga, desde 7 de Janeiro de 1991, com a pensão
de 363 720800.
Coronel de transmissões (50773511) João Manuel da Cruz Cordeiro.
desde 7 de Janeiro de 1991, com a pensão de 390 677800.
Capitão do serviço geral do Exército (50815711) António Ferraz
Redondo, desde 7 de Fevereiro de 1990, com a pensão de
220 500$00.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50189011) Joaquim
do Nascimento, desde 2 de Janeiro de 1990, com a pensão de
291 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (52188611) José Isabel Lourenço,
desde 5 de Janeiro de 1991, com a pensão de 229 900800.
Coronel de infantaria (50814111) Carlos Caetano Guerreiro Alves
Viana, desde i de Janeiro de 1991, com a pensão de 397 600800.
Capitão do serviço de material (52417711) César Vieira Moita, desde
29 de Junho de 1991, com a pensão de 233 900$00.
Coronel de infantaria (50855611) Fausto Laginha dos Ramos, desde
14 de Abril de 1991, com a pensão de 434 580800.
General (50479911) Henrique Oliveira Rodrigues, desde 28 de Abril
de 1991, com a pensão de 638 980800.
Tenente-coronel de transniissões (51191911) Joaquim Arlindo Ferreira França, desde 19 de Março de 1991, com a pensão de
307 900800
Capitão do serviço de material (50537111) Josi António de Jesus
Figueira, desde 28 de Março de 1991, com a pensão de 255 650$00
Capitão de infantaria (31629561) Manuel de Carvalho Torres, desde
13 de Janeiro de 1991, com a pensão de 148 979800.
Capitão de serviço de material (50672011) Manuel Joaquim da Costa,
desde 2 de Março de 1991, com a pensão de 245 600$00.
Tenente-coronel do serviço de material (50778111) Rui Manuel Leal
Nunes Cavaco, desde 13 de Fevereiro de 1991, com a pensão
de 181 016$.00.
Por despaclio de 14 de Agosto de 1991, publicado no Diário dn
República, 2.8 Série n.O 197, de 28 de Agosto de 1991 desde 1
de Janeiro de 1991, com a pensão que vai indicada:
Tenente-coronel de infantaria (51382911) Aldorindo Alexis Filinto
Ilídio Ferreira Pinto da Cunha, 319 600$00.
Capitão do serviço saúde (51288711) Alvaro de Andrnde Pissara da
Cunha Brito, 309 780800.
Capitão do serviço de material (50006711) Américo Lopes Bento,
222 635800.
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Tenente-coronel de engenharia (50770811) Antero Monteiro de Queiroz,
Queiroz, 208 538$00.
Capitão de infantaria (39471462) António Afonso Gonçalves,
106 269800.
Capitão do serviço geral do Exército (52102311) António Barbosa
Candeias, 245 600$00.
Coronel do serviço de administração militar (51296811) António
Fernandes Guerreiro, 374 100$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50193311) António Joaquim
Tróia Pinto, 233 900$00.
Coronel do serviço de administração militar (50632511) António de
Oliveira Martins, 397 600$00.
Coronel do serviço de material (50769811) Carlos Américo Viegas,
229 950900.
Capitão do serviço geral do Exército (51521411) Francisco do Amaral,
268 440800.
Tenent-coronel do serviço de material (50771811) Joaquim José Crespo da Silva Rolo, 121 973800.
Coronel de infantaria (50545811) Joaquim Ramos de Freitas,
397 600$00.
Coronel de infantaria (50480011) José Bonito Perfeito, 408 900$00.
Coronel de transmissões (51140411) José da Costa Pereira de Sande
de Sacadura Botte Corte-Real, 397 600800.
Coronel de infantaria (50813711) José Graça Dias Gomes 397 600$00.
Coronel de artilharia (50270311) Manuel Lourenço Pires, 434 580$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51361311) Marçal da Rocha
Freitas, 268 400900.
Coronel de infantaria (50212411) Rui Alberto Vasques de Mendonça,
443 700$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51093411) Virgíiio Almeida
Magalhães, 245 600900.
Por despacho de 16 de Setembro de 1991, publicado no Diário da
República, 2." Série nP 224, de 28 de Setembro de 1991:
General (50597111) Manuel Amorirn Sousa Menezes, desde 31 de
Dezembro de 1990, com a pensão de 465 300$00.
Capitão do serviço geral do Exército (52055011) Abilio Pereira Dias,
desde 27 de Fevereiro de 1991, com a pensão de 277 400$00.
Coronel de infantaria (51056611) Agostinho Costa Alcobia, desde
31 de Dezembro de 1990, com a pensão de 399 900$00.
Coronel de artilharia (50702311) Alvaro Manuel Vilares Cepeda,
desde 18 de Janeiro de 1991, com a pensão de 374 100900.
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Capitão do serviço de material (50084311) Alvaro Pombo, desde 3 1
de Março de 1991, com a pensão de 258 440400.
Brigadeiro (50632011) António Areias Peixoto, desde 23 de Novembro
de 1990, com a pensão de 402 400$00.
Major do serviço geral do Exército (51048011) António Gonçalves Tomás, desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão de 272 100$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50365911) António Joaquim
Simóes Alegrias, desde 13 de Fevereiro de 1991, com a pensão
de 255 650$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50191711) António José Amaral, desde 31 de Março de 1991, com a pensão de 308 910$00.
Major do serviço geral do Exército (51777611) António da Natividade
Silva Pinto, desde 13 de Março de 1991, com a pensão de
315 330800.
Major de infantaria (50511411) Armindo Andrade Madeira, desde
3 de Maio de 1991, com a pensão de 196 816$00.
Tenente-coronel de infantaria (50661611) Arnaldo Carvalho Paula
Santos, desde 1 de Julho de 1990, com a pensão de 249 300$00.
Coronel de infantaria (52127411) Carlos Augusto da Conceição
Soares, desde 10 de Março de 1990, com a pensão de 314 900400.
Capitão de infantaria (05549863) Esmeraldo Joaquim Delgado Pardal,
desde 29 de Abril de 1991, com a pensão de 108 632800.
Tenente-coronel do serviço postal militar (51214511) Francisco António Sezinando, desde 7 de Janeiro de 1991, com a pensão de
435 400$00.
Coronel de infantaria (50179411) Joaquim Francisco Rijo Cardeira
da Silva, desde 4 de Dezembro de 1990, com a pensão de
390 800$00.
Coronel de cavalaria (51311011) José Mestre Rodrigues, desde 8 de
Agosto de 1990, com a pensão de 390 800$00.
Reingresso no quadro permanente
Reingressou no quadro permanente do serviço de saúde, ramo medicina, desde 25 de Junho de 1991, nos termos do n." 1 do
artigo 1.0 do Decreto-Lei 11." 210173 de 9 de Maio, o capitão médico
(DFA) (50255611) Daniel Jorge Relvas Almeida de Carvalho,
passando à situação de adido nos termos do na0 1 da Portaria
nP 94/76 de 24 de Fevereiro, desde a mesma data, em regime que
dispense plena validez.
Foi-lhe atribuída uma desvalorização de 50% (cinquenta por
cento).
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Conta a antiguidade no posto de capitão desde 21 de Junho de
1968 e tem direitos administrativos desde 1 de Setembro de 1975,
nos termos do artigo 21." do Decreto-Lei n.O 43/76 de 20 de Janeiro
Reingressou no quadro permanente do quadro técnico de secretariado,
desde 17 de Maio de 1991, nos termos do n." 1 do artigo 1.O do
Decreto-Lei n.O 210173 de 9 de Maio, o capitão do quadro técnico
de secretariado (DFA) (0205 1263) António Alberto Bação Barreto,
passando à situação de adido nos termos do n.O 1 da Portaria
n.O 94/76 de 24 de Fevereiro, desde a mesma data, em regime que
dispense plena validez.
Foi-lhe atribuída uma desvolarização de 32% (trinta e dois por
cento).
Conta a antiguidade no posto de capitão desde 8 de Dezembro
de 1979 e tem direitos administrativos desde a mesma data.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1991.)

Oficiais dos quadros permanentes
Corpo de Oficiais Generais
Promovido ao posto de general o brigadeiro (51276411) António
Ferreira Rodrigues de Areia, conforme deliberação do Conselho
de Chefes de Estado-Maior, em 21 de Agosto de 1991, confirmada
pelo Conselho Superior de Defesa Nacional, em 6 de Setembro
de 1991, ao abrigo do disposto no n.O 2 do artigo 28." da Lei
da Defesa Nacional e das Forças Armadas, aprovada pela Lei
n.O 23/82, de 11 de Dezembro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 21 de
Agosto de 1991, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos.
Promovido ao posto de general o brigadeiro (51411911) Ramiro
José Marcelino Mourato, conforme deliberação do Conselllo
de Chefes de Estado-Maior, em 21 de Agosto de 1991, confirmada
pelo Conselho Superior de Defesa Nacional, em 6 de Setembro
de 1991, ao abrigo do disposto no n.O 2 do artigo 28.O da Lei
da Defesa Nacional e das Forças Armadas, aprovada pela Lei
n.O 23/82, de 11 de Dezembro.
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Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 21 de
Agosto de 1991, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos.
Promovido ao posto de brigadeiro o coronel tirocinado de infantaria
(51403311) Carlos Alberto da Fonseca Cabrinlia, conforme deliberação do Conselho de Chefes dc Estado-Maior, em 21 de
Agosto de 1991, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa
Nacional, em 6 de Setembro de 1991, ao abrigo do disposto
no na02 do artigo 2 8 . O da Lei da Defesa Nacional e das Forças
Armadas, aprovada pela Lei n.O 23/82, de 11 de Dezembro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 21 de
Agosto de 1991, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos.
Promovido ao posto de brigadeiro o coronel tirocinado de artilharia
(51372011) Sérgio do Rosário Dias Branco conforme deliberação do Conselho de Chefes de Estado-Maior, em 21 de
Agosto de 1991, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa
Nacional, em 6 de Setembro de 1991, ao abrigo do disposto
no n.O 2 do artigo 28P da Lei da Defesa Nacional e das Forças
Armadas, aprovada pela Lei n.O 23/82, de 11 de Dezembro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 21 de
Agosto de 1991, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos.
Promovido ao posto de brigadeiro o coronel tirocinado de transmissões
(50767311) João Carlos de Azevedo Araújo Geraldes, conforme deliberação do Conselho de Chefes de Estado-Maior, em 21 de
Agosto de 1991, confirmada pelo Conselho Superior de Defesa
Nacional, em G de Setembro de 1991, ao abrigo do disposto
no n.O 2 do artigo 28.O da Lei da Defesa Nacional e das Forças
Armadas, aprovada pela Lei n? 23/82, de 11 de Dezembro.
Este oficial conta a antiguidade do novo posto desde 21 de
Agosto de 1991, data a partir da qual lhe são devidos os respectivos vencimentos.
(Por portaria de 6 de Setembro de 1991.)

Armas e serviços

Direcção do Serviço de Material
Major do serviço de material, manutenção, no quadro, o capitão
(50461811) Fernando Manuel Custjdio, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo veiicimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)
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Quartel-General da Região Militar do Norte
Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (36031761) José
Manuel da Costa Barbosa Pinto, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (06544166) Joaquim António Pereira Moreira dos Santos, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Coronel de artilharia, no quadro, o tenente-coronel (43451661) António Victorino Gonçalves da Costa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)

Quartel-General da Zona Militar da Madeira
Tenente-coronel do serviço de material, manutenção, no quadro o
major (51270811) Paulo Jorge Torres Ferreira dos Santos contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Tenente-coronel do serviço de material, manutenção, adido, o major
(50532911) António Manuel da Conceição Pires, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)

Regimento de Artilharia Antiaéria nS0 1
Teiiente-coronel chefe de banda de música, supranumerário, o major
(50150811) Idílio Martins Fernandes, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)
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Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Coronel de artilharia, no quadro, o tenente-coronel (50449411) Manuel Eugénio Duarte Correia, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Tenente-coronel de cavalaria, no quadro, o major (04246665) José
António Saturnino Balula Cid, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)

Escola Prática do Serviço de Transportes
Coronel de infantaria, no quadro, o tenente-coronel (45521961) Alfredo
Antunes Lopes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)

1." Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (03858566) José
António Barreto Nunes, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a preseilte
portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)

Instituto Superior Militar
Tenente-coronel de transmissões, manutenção, no quadro, o major
(5243571 1) Amílcar Nogueira da SiIva Félix. contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)
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Academia Militar
Tenente-coronel do serviço de administração militar, no quadro, o
major (01587567) Rui Fernando Miranda Vieira, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)

Escola Militar de Electcomecânica
Major do serviço de material, manutenção, n o quadro, o capitão
(50535211) Manuel José Pessoa Dias, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1991.)

Adidos
Manutenção Militar
Coronel do serviço de administração militar, adido, o tenente-coronel
(43306056) António Silvino Lucas Machado, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)

Laboratório Militar dos Produtos Químicos e Farmacêuticos
Major do serviço de saúde, farmácia, adido, o capitão (09643577)
João José Coelho da Torres, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)

Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento
Tenente-coronel do serviço de material, manutenção, adido, o major
(50442311) José Franco Leandro, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)
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Serviy de Policia Judiciária Militar do Porto
Major do serviço geral do Exército, adido, o capitão (04078263) Dagoberto Ribeiro Gouveia, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Abril de 1991.)

Forças de Segurança de Macau
Tenente-coronel de artilharia, adido, o major (07935566) Manuel João
Ferreira de Sousa, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Julho de 1991.)

Na situação de reforma extraordinária
Graduado no posto de tenente-coronel de infantaria na situação de
reforma extraordinária, nos termos dos artigos 1.O e 4.0 do Decreto-Lei n.O 295173 de 9 de Junho, o major de infantaria (52832311)
José Gonçalves Monteiro, contando a antiguidade de 16 de
Outubro de 1968.
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 4O
. do Decreto-Lei n.O 2951
173 de 9 de Junho).
Graduado no posto de major de infantaria, na situação de reforma
extraordinária, nos termos dos artigos 1.O e 4.O do Decreto-Lei n.O 295173 de 9 de Junho, o capitão de infantaria (12955372)
José Manuel Filipe Duarte, contando a antiguidade de 24 de Maio
de 1989.
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.O do Decreto-Lei n.O 2951
173 de 9 de Junho).
(Por portaria de 11 de Outubro de 1991.)

Graduado no posto de tenente-coronel de artilharia, na situação de
reforma extraordinária, nos termos dos artigos 1.O e 4.0 do
Decreto-Lei n.O 295173 de 9 de Junho, o capitão de artilharia
graduado em major (07979866) Hugo António Constantino Guerra, contando a antiguidade desde 1 de Julho de 1991.
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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.O do Decreto-Lei n.O 2951
173 de 9 de Junho).
(Por portaria de 22 de Outubro de 1991.)

IV

-COLOCAÇUES, EXONERAÇOES E TRANSFERBNCIAS
Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Direcção da Arma de Cavalaria

Coronel de cavalaria, supranumerário, (5043491 1) Manuel Maria Pinheiro das Neves Veloso, do Centro Militar de Educação Física,
Equitação e Desportos.
(Por portaria de 22 de Julho de 1991.)

Chefia do Serviço Geral do Exército
Capitão do quadro técnico de secretariado, no quadro, (05937767)
Mário Avelino Furtado Avelar de Sousa, do Quartel-General da
Zona Militar dos Açores.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1991.)

Regimento de Infantaria nP 1
Capitão de infantaria, no quadro, (00033883) António Madureira dos
Santos, do Regimento de Infantaria de Faro (Destacamento de
Tavira).
(Por portaria de 30 de Setembro de 1991.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Capitão de infantaria, no quadro, (04180880) Jorge Manuel Fernandes
Alves de Oliveira, do Regimento de Infantaria de Angra do
Heroismo.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1991.)
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Regimento de Infantaria do Funchal
Tenente de infantaria, no quadro, (04273084) Pedro Manuel Monteiro
Sardinha, da Academia Militar.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1991.)

Tenente de infantaria, no quadro, (03476485) João Pedro Rato Boga
Oliveira Ribeiro, da Academia Militar.
(Por portaria de 9 de Agosto de 1991.)

Regimento de Artilharia Antiadrea na0 1
Tenente chefe de banda de música, no quadro, (13364078) Jacinto
Coito Abrantes Montezo, do Quartel-General da Região Militar
do Sul.
por portaria de 14 de Agosto de 1991.)

Centro de Instrução de Condução Auto nP 1
Capitão de infantaria, no quadro, (08923580) Oscar Humberto
Almeida Megre Barbosa, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1991.)

Regimento de Comandos
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, (19205786)
José Alberto Alves Ribeiro de Magalhães, da Escola PrBtica de
Administração Militar.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1991.)

1 Brigada Mista Independente
Grupo de Carros de Combate
(Regimento de Cavalaria de Santa Margarida)
Capitão de cavalaria, no quadro, (12763583) Carlos Manuel Siborro
Reis, do Esquadrão de Reconhecimento da l a Brigada Mista
Independente (Regimento de Cavalaria de Santa Margarida).
(Por portaria de 5 de Setembro de 1991.)
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1.a Brigada Mista Independente

Companhia de Engenharia
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Major de engenharia, no quadro, (10639478) Anibal Alves Flambó,
da Academia Militar.
(Por portaria de 26 de Setembro de 1991.)

Instituto de Altos Estudos Militares
Capitão de infantaria, no quadro, (12157682) Rui Fernandes Baptista
Moura, da Escola Prhtica de Infantaria.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1991.)

Academia Militar
Capitão de transmissões, manutenção, no quadro, (76807774) Luís
Rodrigues Teixeua Borges, do Depósito Geral de Material de
Transmissões.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Escola de Sargentos do Exército
Tenente de infantaria, no quadro, (06077480) António Pereira de
Oliveira, da Escola Prtitica de Infantaria.
(Por portaria de 10 de Agosto de 1991.)

Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Capitão do quadro técnico de secretariado, adido, (02052165) António
Alberto Bação Barreto, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa.
(Por portaria de 7 de Outubro de 1991.)

Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Capitão de infantaria, no quadro, (03345182) Alvaro Coelho Ferreirinha Diogo, da Academia Militar.
(Por portaria de 16 de Setembro de 1991.)
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3.O Tribunal Militar Territorial de Lisboa
Major de infantaria, no quadro, (01024467) Emanuel Borges Pamplona,
do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 16 de Setembro de 1991.)

1.O Tribunal Militar Territorial do Porto
Coronel de artilharia, no quadro, (5137 1711) Manuel Valentim de
Oliveira Nunes, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1991.)

Centro de Gestão e Finanças da Região Militar do Sul
Coronel do serviço de administração militar (43306056) António
Silvino Lucas Machado, da Manutenção Militar.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1991.)

Delegação da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
da Região Militar do Sul
Capitão de engenharia, no quadro (03735777) Jorge Nunes Baltazar,
da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1991.)

Delegação do Serviço de Telecomunicações Militares da Região
Militar do Norte
Capitão de transmissões, exploração, no quadro, (51197911) Jorge
Marques Crespo, da Escola Prática de Transmissões.
(Por portaria de 29 de Agosto de 1991.)

Adido
Guarda Fiscal
Capitão do seviço de saúde, farmacêutico, adido, (10980878) Augusto
António dos Remédios, do Laboratório Militar dos Produtos Químicos e Farmacêuticos.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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REMUNERAÇAO DE RESERVA

O valor da rectificação da remuneração de reserva do major de
infantaria (32084855) António da Silva Rodrigues foi alterado para
261 200$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor de rectificação da remuneração de reserva do major de infantaria (32028556) Rui Augusto Moreno Lopes foi alterado para
269 000$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor de rectificação da remuneração de reserva do major de infantaria (42046454) Renato José Ferreira dos Santos Marques foi
alterado para 269 000$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor de rectificação da remuneração de reserva do major de infantaria (41121459) Eduardo de Alrneida Nogueira Coelho foi
alterado para 285 490600, desde 2 de Abril de 1991.

O valor da rectificação da remuneração de reserva do major de infantaria (41121459) Eduardo de Almeida Nogueira Coelho foi
alterado para 208 169$00, desde lde Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do tenente-coronel
de artilharia (50448211) Francisco Manuel Abranches Félix foi
alterado para 267 471600, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do tenente-coronel
de cavalaria (46312352) Luis Fernando de Andrade Moura foi
alterado para 323 750$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do major de
cavalaria (31090458) Femando Gil Figueiredo Barros foi alterado
para 285 490800, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do major do serviço
de administração militar (5 1041611) Anibal Baptista Leal foi
alterado para 294 020$00, desde 1 & Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do tenente-coronsl
do serviço de material (50331511) Luciano da Conceição Casaca
foi alterado para 307 900$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do tenente-coronel
do serviço geral do Exército (34107757) José Vasques Limon da
Silva Cavaco foi alterado para 288 500$00, desde 1 de Janeiro de
1991.
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O valor da rectificaçáo da remuneração de reserva do major do quadro
especial de oficiais (44068056) António Jose Simaes de Faria foi
alterado para 239 433500, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do major do quadro
especial de oficiais (49055258) António Jose de Abreu foi alterado
para 243 666500, desde 1 de Janeiro de 1991.

O valor da rectificação da remuneração de reserva do major do quadro
especial de oficiais (31118256) Jose Adelino Martins Teixeira
Alves foi alterado para 229 759500, desde 1 de Janeiro de 1991.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1991.)

O valor da rectificação da remuneração de reserva do tenente-coronel
de infantaria (45588655) José Lourenço Lucas Falcão foi alterado
para 310 600500, desde lde Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do capitão de infantaria (50996311) Arnaro Eugénio Grilo Frade foi alterado para
188 645800, desde 1 de Janeiro de 1991.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1901.)

Colocações e desempenho de funções

Passam a prestar serviço
1) O brigadeiro, na situação de reserva, (51302511) Rui Ernesto
Freire Lobo da Costa deixou de prestar serviço na Direcção do Serviço
de Justiça e Disciplina desde 22 de Outubro de 1991, passando a
prestá-lo na Comissão de Contas e Apuramento de Responsabilidades,
dede a mesma data.
2) O major de infantaria, na situação de reserva, (51394311) Nuno
Gonçalves dos Santos Bastos Machado passou a prestar serviço na Liga
dos Combatentes, desde 1 de Janeiro de 1991.
3) O major do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(50599211) José Jerónimo Velez Correia passou a prestar serviço na
Liga dos Combatentes, desde 1 de Janeiro de 1991.
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Outras situações
13) Declara-se que, desde 6 de Outubro de 1991, se encontra,
na situação de diligência, na Escola de Sargentos do Exército o capitão do serviço de administração militar (12132974) Camilo João Dias
Pedro, da Direcção do Serviço de Inetndência, a fim de ministrar a
disciplina de «Gestão Financeira e Intendência» ao Curso de Promoção
a Sargento-Ajudante,conforme despacho de 4 de Outubro de 1991, do
General Ajudante-General.
Cursos estágios e tirocínios
14) Deve ser averbado ao tenente-coronel de transmissões (Eng)
António Adalberto Montenegro Sollari Allegro o «Land Forces
Advanced Course for Middle Ranksn que frequentou em Anzio (Itália)
no período de 15 de Maio de 1989 a 26 de Maio de 1989, com aproveitamento.
15) Deve ser averbado ao capitão de transmissões (08751380)
Fernando Cunha dos Santos Pinto o «Nato Communications Course
n.O 59)) que frequentou em Latina (Itália) no período de 10 de Junho
de 1991 a 21 de Junho 1991, com aproveitamento.
16) Deve ser averbado ao capitão do serviço de saúde, médico,
(00894377) Jorge Carlos Silvério Machado o Grau Assistente Hospitalar em Neurologia, nos termos do artigo 4.O Decreto-Lei
n." 332186 de 2 de Outubro por ter efectuado o exame de saída da
especialidade, com a classificação de dezanove valores.
17) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso de
Topografia e Cartografia, que frequentaram no Serviço Cartográfico
do Exército, no período de 25 de Fevereiro de 1991 a 2 de Outubro
de 1991, com a classificação que a cada um se indica (em valores),
assim como a Especialidade 393 -Topografia e Cartografia:
Capitão de artilharia (03246380) Luis Alberto Menéres Sancho, 14,37.
Capitão de cavalaria (02406582) José Manuel Ferreira Montalvão da
Cunha, 13,98.
18) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados a Especialidade 961 -Operações Especiais, por terem frequentado o Curso de
Operações Especiais, no período de 18 de Setembro de 1989 a 22 de
Dezembro de 1989:
Capitão de infantaria (04630882) Paulo Jorge Marques de C. E. Me10
Grade.
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Tenente de infantaria (01341685) Rui Manuel das Neves Azevedo Machado.
Tenente de infantaria (05534484) Paulo José da Cruz Lourenço.
Tenente de infantaria (15372686) Nuno Correia Barrento de Lemos
Pires.
Tenente de infantaria (15344483) Valdemar Correia Lima.
Tenente de infantaria (11079884) Jaime Ventura Morais Queijo.
Tenente de infantaria (09615186) Cesário Filipe Barros da Rocha.
Tenente de infantaria (19115586) Paulo Jorge Baptista Domingos.
19) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o 1.0 Curso
de Operações Irregulares que frequentaram no Centro de Instrução de
Operações Especiais, no período de 2 de Setembro de 1991 a 4 de
Outubro de 1991, com a classificação que a cada um se indica (em
valores):
Alferes de infantaria (16064986) Paulo José da Conceição Antunes,
16,23.
Tenente de engenharia (00907086) João Paulo de Almeida, 15,50.
Tenente de engenharia (17247086) António Manuel Alves Vedor, 15,32.
Alferes de infantaria (03308589) Luís Miguel Lopes Ferreira de Pinho
15,24.
Alferes de infantaria (14612188) Paulo Jorge Borges Simões de Abreu,
15,12.
Alferes de infantaria (16607187) José Carlos Dias Rouco, 15,12.
Alferes de infantaria (00354487) Victor Manuel de Vasconcelos
Cipriano, 15,09.
Alferes de infantaria (08729589) Paulo Jorge dos Santos Martins, 15,OO.
Alferes do serviço de administração militar (13599085) Paulo António
das Neves Inocência, 14,93.
Alferes do serviço de administração militar (19205786) José Alberto
Alves Ribeiro de Magalhães, 14,90
Alferes do serviço de administração militar (01105085) Aquilino José
António Torrado, 14,84.
Tenente de engenharia (18880985) Pedro Manuel Marques Santos
14,75.
Alferes do serviço de administração militar (06207184) António
Manuel Pereira Batista, 14,ll.
Alferes de artilharia (09289287) Luis Manuel Oliveira de Almeida,
14,09.
Alferes de infantaria (01304389) Rui Manuel Soares Pires, 13,98.
Alferes de infantaria (06681488) Luís Fernando Machado Barroso,
13,81.
Tenente de engenharia (07978886) Rui Paulo Brazão Martins Costa,
13,67.
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Alferes do serviço de administração militar (02923183) Femando
Antbnio Marçal Pimenta, 13,55.
Alferes do serviço de administração militar (11490786) Rui Manuel
Robalo Frade, 13,41.
Alferes de infantaria (04222889) Jorge Manuel Lopes Bastos, 13,31.
Alferes de infantaria (14536387) Jorge Augusto do Carmo Matos,
13,31.
Alferes de infantaria (19656689) João Carlos Afonso Ribeiro Fernandes, 13,30.
Alferes de infantaria (01672587) Fernando Paulo Monteiro Lúcio
Gonçalves, 13,24.
Alferes de infantaria (00979387) Pedro Duarte da Rocha Ferreira,
13,06.
Alferes de infantaria (19338886) Raul Manuel Alves Maia, 13,OO.
Tenente de artilharia (05431477) Victor Manuel Martins Dias, 12,91.
Alferes de serviço de administração militar (07238687) Jorge Vítor
Simões, 12,54.
20) Classificação final, em valores, dos sargentos alunos que, no
ano lectivo de 1990/1991, concluíram o Curso «A» do Instituto
Superior Militar, sendo colocados na escala de antiguidades do Serviço
Geral do Exército, pela ordem abaixo indicada:
(01354677) Mário Jorge Bacelar Rocha Martins, 15,65.
(14158378) Armando José Brito Teixeira Lage, 14,51.
(13215078) José Francisco da Silva Simóes, 14,48.
(01795078) Arliido Henrique Guedes da Costa Castanheira, 14,18.
(07715182) João Manuel da Piedade Batista, 13,95.
(05862078) Herculano Manuel Brito Pacheco, 13,81.
(12316779) Sílvio Alberto Vasconcelos,l3,65.
(04750179) José Luís Marques da Silva, 13,35.
(17565079) Rui Manuel Simóes dos Santos, 13,32.
(18285979) Fernando José Carvalho Fidalgo, 13,26.
(09513872) Alberto Alves Garcia, 13,13.
(11288879) Joaquim Estima Carvalhal, 12,97.
(16206379) José Carlos Zenha Lopes, 12,96.
(13329278) João da Silva Veloso, 12,92.
(05972179) Valter Leal dos Santos, 12,84.
(13151377) João José Carixas Silveiria, 12,70.
(03848679) Jaime Dias Laim, 12,62.
(03188277) João José Ribeiro Duque Simões, 12,58.
(15297178) Fernando dos Santos Guedes, 12,57.
(16895978) Manuel Joaquim Almeida Cardoso, 12,51.
(15097079) António Agostinho Sabino Miranda, 12,49.
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(13812679) Luís Manuel dos Santos Alves Figueira, 12,48.
(03279379) Reinaldo Loureiro Duarte, 12,41.
(05054375) Carlos Manuel Freitas dos Reis, 12,30.
(07216978) David José Marques Soares, 12,19.
(10401478) Sebastião Machado Fernandes, 12,12.
(11161778) João do Nascimento Machado, 12,ll.
(11507778) Manuel Alberto Monteiro Martins, 12,lO.
(00394577) José Manuel de Me10 Nunes da Silva, 11,97.
(02159378) António Manuel Antunes Carreto, 11,90.
,(12670576) José Domingos Alves Nunes, 11,90.
(06398778) João da Silva Ferreira, 11,81.
(19181473) Manuel Cid Garção, 11,79.
(04868079) José Daniel Baptista Jorge, 11,71.
(05032477) Armandino Miguel Fernandes, 11.66.
(00993683) Amílcar dos Anjos Reis, 11,60.
(195 10379) José Francisco Rodrigues Cafavana, 11,51.
(07215073) Luís Filipe Tomás do Vale, 11,20.
(12204671) Norberto Femando Ferreira, 11,ll.
21) Classificação final em valores, dos sargentos alunos que, no
ano lectivo de 1990/91, concluíram o Curso «B» do Instituto Superior
Militar, sendo colocados na escala de antiguidades do Serviço de
Material/Serviços Técnicos de Manutenção, pela ordem abaixo
indicada:
(09280876) Vítor Manuel Domingos, 13,57.
(14443974) Carlos Manuel da Silva Liceia, 12,93.
(12655079) Joaquim Luis de Matos, 12,22.
(05395778) António Cavaco Diogo, 11,76.
(02131078) José Rosa Serrano Martins, 11,67.
(11094278) Adérito Joaquim Sequeira Gonçalves, 11,20.
(1 1094278) Adérito Joaquim Sequeira Gonçalves, 11,2-.
22) Classificação final, em valores, dos sargentos alunos que no
ano lectivo de 1990/91, concluíram o Curso «C» do Instituto Superior
:s da Arnia de TransMilitar, sendo colocados na escala de ai
pela ordem abaixo
missões/Serviços Técnicos (Ramo Exl
indicada:
(13890378) António Alberto Gabriel Meireles, 14,47.
(19032577) Carlos Alberto da Mata Mendes Henriques, 14,08.
(07599978) Jorge Manuel Soares Barroso, 13,80.
(02067777) João Aires Femandes, 12,42.
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23) Classificação final, em valores, dos sargentos alunos que, no
ano lectivo de 1990/91, concluíram o Curso «C» do Instituto Superior
Militar, sendo colocados na escala de antiguidades da Arma de Transmissóes/Serviços Técnicos (Ramo Manutenção), pela ordèm abaixo
indicada:
(09153780) Manuel António Afonso Fernandes, 13,62.
(18170074) António Manuel Sardinha Vicente, 12,90.
(16160978) António José dos Santos Branco, 12,83.
(09696279) José Manuel Girão Lima, 12,52.
(00227078) Vítor Marçal, 12,41.
(19404376) Adelino Oliveira Martins, 11,67.
(09911577) Mário Pires Tavares, 11,19.
(18296476) Henrique Martins Valdeiro, 11$02.

Rectificações
24) Na Ordem do Exército, 2.a Série n.O 9, de 1 de Maio de 1991,
página 617, na parte respeitante ao Distrito de Recrutamento e Mobilização do Funchal, onde se lê «Tenente miliciano de infantaria
(05958626) Alberto do Carmo Branco Almeida)) deve ler-se «Tenente
miliciano de infantaria (07255866) Alberto do Carmo Branco de
Andrade»
25) Na Ordem do Exércifo, 20 Série nS0 14, de 15 de Julho
de 1991, página 843, onde se lê que o coronel de infantaria
(51394411) Carlos Afonso Soares de Almeida Brandão tem «36 anos
de serviço militar» deve ler-se «47 anos de serviço militar)).
26) Na Ordem do Exército, 2." série nP 16, de 15 de Agosto de
1991, página 1032, onde se lê «tenentecoronel de infantaria (5 1491211)
Fernando Alberto Pereira Ferreira, desde 1 de Janeiro de 1991s deve
ler-se «tenente-coronel de transmissões (51491211) Fernando Alberto
Pereira Ferreira desde 31 de Dezembro de 1990)).
27) Na Ordem do Exército, 2.n série n.O 16, de 15 de Agosto de
1991, página 1034, onde se lê «tenentecoronel do serviço postal militar
(410 16291) Rafael Pereira Lopes, deve ler-se ((tenente-coronel do serviço postal militar (41016251) Rafael Pereira Lopes~.
28) Na Ordem do Exército, 2.* série nP 17, de 1 de Setembro
1991, página 1069, respeitante à baixa de serviço do alferes miliciano
do serviço de saúde Manuel Ivo Teodoro Caldeira, onde se lê «Quartel
-General da Região Militar do Sul», deve ler-se «Quartel-General da
Zona Militar da Madeira)) e onde se lê a7 de Janeiro de 1991)) deve
ler-se u7 de Janeiro de 1990».
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20 Série

Pensão de invalide2
29) Por despacho de Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência publicado no Diário da República, I1 Série, n.O 146, de 28
de Junho de 1991, passou a ser pago pela Caixa Geral de Aposentações, a partir do mês de Julho, o seguinte oficial:

Tenente miliciano (054766682) António José de Oliveira, do Regimento de Infantaria de Castelo Branco, 20 900600.

Setembro, 26 -Coronel reformado (50262611) José de Freitas Soares,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.

-

Abril, 10 Tenente-coronel reformado (50429111) Edmundo Carlos
Tércio da Silva, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Julho 15 -Tenente-coronel reformado (50393311) Mário Graça, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa.

Dezembro, 1 - Capitão reformado (50437611) Joaquim Ganhão
Policarpo, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Dezembro, 18 Coronel reformado (50077811) José Teotónio Pereira
Prostes da Fonseca, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa.
Dezembro, 20 - Capitão reformado (50550911) José Inácio Rodrigues
Ferreira, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Fevereiro, 14 -Tenente reformado (50639111) António Vieira Gomes,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Fevereiro, 22 -Coronel reformado (51377511) Mário de Brito Monteiro Robalo, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.

-
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-

Março, 7 Major reformado (50429711) José Alagoinha, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Maio, 17- Capitão reformado (50405411) José António Grave, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Junho, 13 -Coronel reformado (50260511) Alberto Augusto Costa
Andrade, do Quartel-General da Regiáo Militar de Lisboa.

-

Março, 8 Major reformado (50582511) Augusto Pinto de Freitas,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Março, 9 - Coronel reformado (50630611) J6li0 António Carvalho da
Silva, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Março, 15 Coronel reformado (51227611) Armando de Brito Subtil,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Junho, 4 Coronel reformado (50385311) José Rodrigues Ricardo,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Junho, 14 -Coronel reformado (50567411) Manuel Rosado Camelo
Rosa, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Julho, 18-Capitão reformado (50825311) José de Faria Hintze
Ribeiro Nunes, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Julho, 20 Coronel reformado (50971011) João José Rodrigues Mano,
do Quartel-General Região Militar de Lisboa.
Julho, 29 Coronel reformado (50876111) José Maria Gil Júdice,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Agosto, 3
Alferes miliciano reformado (03844964) João José da
Costa, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Agosto, 23 -Capitão reformado (51099011) Amílcar Dias Parro, do
Quartel-General da Regiáo Militar do Sul.
Setembro, 3 Major reformado (508875 11) Manuel da Silva Rebelo,
do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Setembro, 4 -Capitão reformado (51 154011) Augusto César Antunes
Sousa Dias, do Quartel-General da Região Militar do Sul.
Setembro, 13 -Capitão reformado (51433511) Luís Rafael, do
Quartel-General da Regiáo Militar do Norte.
Setembro, 19 - Coronel reformado (50385611) Josino Francisco Costa
de Azevedo, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.

-

-

-

*
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Setembro, 22 Tenente-coronel reformado (5 12418 11) Mário Ezequiel Lobão da Cruz, do Quartel-General da Região Militar do
Centro.
Outubro, 4 -Capitão reformado (5046441 1) Joaquim José de Carvalho, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
O Chefe do Estado-Maior do Exército

José Alberto Loureiro dos Santos, general
Está conforme:
O Ajudante-General

Silvino da Cruz Curado, general

MIN~TÊRIODA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
2." SÉRIE
N.? 22/15

DE

NOVEMBRO DE 1991

Publica-se ao Exército o seguinte:

I

-DECRETOS, PORTARIAS E DESPAHOS
Ministério da Defesa Nacional
Estado-Maior do Exército
Despacho nP 103/91

Assunto: Nomeação de um Oficial General
1. Nomeio para o cargo de professor do Instituto de Altos Estudos
Militares o Brigadeiro (52156011) Mário Amaldo de Jesus da

Silva.
2. O Brigadeiro Jesus da Silva assumirá as suas novas funções em
24 de Junho de 1991.
Lisboa, 18 de Junho de 1991. - 0 Chefe do Estado-Maior
do Exército, José Alberfo Loureiro dos Santos, general.
Despacho na0 138191

Assunfo: Nomeação de novo Comandante da Região Militar do
Centro
1. Após ter sido observado o disposto na alínea g) do n.O 2 do artigo 47.O da Lei nP 29/82, de 11 de Dezembro, em Sessão do

Conselho Superior de Defesa Nacional de 6 de Setembro de
1991, nomeio Comandante da Região Militar do Centro, o Gene-
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ral (51114411) Alberto Porfírio de Carvalho e Silva, em substituição do General Fausto Pereira Marques, que passa h situação
de reserva, por limite de idade, em 13 de Outubro de 1991.
2. O General Porfírio Carvalho e Silva assumirá as suas novas
funções em data a definir oportunamente.
Lisboa, 9 de Setembro de 1991.- 0 Chefe do Estado-Maior
do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.

Despacho n." 140191
Assunto: Nomeação do Director do Serviço de Educação Física
do Exército
1. Nomeio para o cargo de Director do Serviço de Educação Física do
Exército o Brigadeiro (51370311) Rodolfo António Cabrita
Bacelar Begonha, que vinha exercendo as funções de Comandante
da zona Militar dos Açores.
2. O Brigadeiro Bacelar Begonha assumirá as suas novas funções
em data a indicar oportunamente.

Lisboa, 9 de Setembro de 1991.-0 Chefe do Estado-Maior
do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.

Despacho nao 157/91
Assunto: Nomeação de novo Director do Serviço Histórico Militar
e do Presidente da Comissão para as Campanhas de Africa
(1961-1974).
1. Nomeio para o cargo de Director do Serviço Histórico Militar
e Presidente da Comissão para as Campanhas de Africa (1961-1974) o General (Res) (51380511) Fausto Pereira Marques, em
substituição do General (Res) GuiIherme de Sousa Belchior
Vieira.
2. O General Fausto Marques assume as suas novas funções em
18 de Novembro de 1991, data da exoneração do General
Belchior Vieira.

-

Lisboa, 23 de Outubro de 1991. 0 Chefe do Estado-Maior
do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.
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-MUDANÇAS DE QUADRO

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Ingresso definitivo no quadro permanente
Quadro do serviço de saúde
Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do serviço
de saúde (ramo medicina), desde 1 de Outubro de 1991, colocado
no Quartel-General da Zona Militar dos Açores, com o posto
de alferes, contando a antiguidade e com direitos aos vencimentos
deste posto, desde a mesma data, nos termos do artigo 261.O do
Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.O 34-A/90, de 24 de Janeiro, e por despacho de 21
de Outubro de 1991 do Director do Serviço de Pessoal Interino,
o alferes graduado médico (07626184) Agostinho Mário da Cunha
Teixeira que, por portaria de 26 de Agosto de 1991, ingressou
provisoriamente no mesmo quadro.
Concluiu o tirocínio para oficial do quadro permanente do
serviço de saúde com aproveitamento em 27 de Setembro de 1991.
Fica na situação de quadro, nos termos do artigo 185." do EMFAR,
na vaga deixada pelo capitão médico Gonçalo Nuno Mendes
Spínola, que por portaria de 1 de Outubro de 1990 foi promovido
ao posto imediato.
Fica colocado na escala do seu serviço imediatamente à esquerda
do alferes médico Américo Branco Sequeira.
Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do serviço
de saúde (ramo medicina), desde 1 de Outubro de 1991, colocado
no Hospital Militar Regional n.O 4, com o posto de alferes,
contando a antiguidade e com direitos aos vencimentos deste
posto, desde a mesma data, nos termos do artigo 261." do
Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, e por despacho de 21
de Outubro de 1991 do Director do Serviço de Pessoal Interino,
o alferes graduado médico (13567183) Avelino Manuel Fraga
Ferreira que, por portaria de 26 de Agosto de 1991, ingressou
provisoriamente no mesmo quadro.
Concluiu o tirocínio para oficial do quadro permanente do
serviço de saúde com aproveitamento em 27 de Setembro de 1991.
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Fica na situação de quadro, nos termos do artigo 185." do EMFAR,
na vaga deixada pelo capitão médico Mário Vieira Pragosa que,
por portaria de 1 de Outubro de 1990, foi promovido ao posto
imediato.
Fica colocado na escala do seu serviço imediatamente h esquerda
do alferes médico Eduardo Fernando Fazenda Afonso Branco.

Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do serviço
de saúde (ramo medicina) desde 1 de Outubro de 1991, colocado
na Escola Prática de Infantaria, com o posto de alferes, contando
a antiguidade e com direito aos vencimentos deste posto, desde
a mesma data, nos termos do artigo 261P do Estatuto dos Militares
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-AI90 de
24 de Janeiro, e por despacho de 21 de Outubro de 1991 do Director do Serviço de Pessoal Interino, o alferes graduado médico
(13749884) Eduardo Fernando Fazenda Afonso Branco que,
por portaria de 26 de Agosto de 1991, ingressou provisoriamente
no mesmo quadro.
Concluiu o tirocínio para oficial do quadro permanente do
serviço de saúde com aproveitamento em 27 de Setembro de 1991.
Fica na situação de quadro, nos termos do artigo 185.O do EMFAR,
na vaga deixada pelo capitão médico António Miguel Rebelo
de Faro Loureiro que, por portaria de 1 de Outubro de 1990, foi
promovido ao posto imediato.

Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do serviço
de saúde (ramo medicina) desde 1 de Outubro de 1991, colocado
no Batalhão do Serviço de Saúde, com o posto de alferes,
contando a antiguidade e com o direito aos vencimentos deste
posto desde a mesma data, nos termos do artigo 261.0 do Estatuto
dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, e por despacho de 21 de Outubro de
1991 do Director do Serviço de Pessoal Interino, o alferes
graduado médico (04909983) Américo Branco Sequeira que,
por portaria de 26 de Agosto de 1991, ingressou provisoriamente
no mesmo quadro.
Concluiu o tirocínio para oficial do quadro permanente do
serviço de saúde com aproveitamento em 27 de Setembro de 1991.
Fica na situação de quadro, nos termos do artigo 185.O do EMFAR,
na vaga deixada pelo capitão médico Humberto Manuel Fernandes
Teles Gonçalves que, por portaria de 1 de Outubro de 1990, foi
promovido ao posto imediato.
-

-
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Fica colocado na escala do seu serviço imediatamente B esquerda
do alferes médico António Leonel Almeida e S6 Ferreira Andrade.
Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do serviço
de saúde (ramo medicina) desde 1 de Outubro de 1991, colocado
no Quartel-General da Zona Militar da Madeira, com o posto
de alferes, contando a antiguidade e com direitos aos vencimentos
deste posto, desde a mesma data, nos termos do artigo 261.O do
Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei 34-AI90 de 24 de Janeiro e por despacho de 21 de
Outubro de 1991 do Director do Serviço de Pessoal Interino.
o alferes graduado médico (14615784) António Leonel Almeida
e Sá Ferreira Andrade que, por portaria de 26 de Agosto de 1991,
ingressou provisoriamente no mesmo quadro.
Concluiu o tirocínio para oficial do quadro permanente do
serviço de saúde com aproveitamento em 27 de Setembro de 1991.
Fica na situação de quadro, nos termos do artigo 185.O do EMFAR,
na vaga deixada pelo capitão médico Joaquim Carlos Pinheiro
da Costa que, por portaria de 1 de Outubro de 1990, foi promovido ao posto imediato.
Fica colocado na escala do seu serviço imediatamente B esquerda
do alferes médico Avelino Manuel Fraga Ferreira.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Considerado com ingresso definitivo no quadro permanente do serviço
de saúde (ramo veterinária) desde 1 de Outubro de 1991. colocado
na Direcção do Serviço de Saúde, com o posto de alferes,
contando a antiguidade e com direito aos vencimentos deste posto,
desde a mesma data, nos termos do artigo 261.O do Estatuto dos
Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, e por despacho de 10 de Outubro
de 1991 do Brigadeiro Director do Serviço de Pessoal, O alferes
graduado médico veterinário (01410086) Manuel Baltazar Pinto
Brandão que, por ~ortariade 11 de Junho de 1991, ingressou
provisoriamente no mesmo quadro.
Concluiu o tirocínio para oficial do quadro permanente do
serviço de saúde com aproveitamento, em 30 de Setembro de 1991.
Fica na situação de quadro, nos termos do artigo 185.O do EMFAR,
na vaga deixada pelo capitão veterinário António José Carriiho
da Cunha Pereira que, por portaria de 1 de Maio de 1989,
passou B situação de adido.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1991.)
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Oficiais dos quadros permanentes

Armas e serviços
Ingresso no quadro
Quadro da Arma de Engenharia
Coronel de engenharia, adido, (50775711) I-lenrique Marçal de
Araújo Leite, da Direcção da Arma de Engenharia, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 20 de Setembro de 1991.)

Ingresso de oficiais na Guarda Nacional Republicana
Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana
Por portarias de 10-8-88, e nos termos da al. a) do artigo 1l.O do
artigo 15P e do nP 2 do artigo 34.O do EOGNR (visto, TC,
17-11-88):
Ingressaram no quadro permanente da Guarda Nacional
Republicana, no posto de alferes, contando a antiguidade
desde 10-8-88, os militares a seguir indicados:
Tenente graduado de infantaria Paulo Jorge dos Reis Ferreira
(05179582)
Tenente graduado de infantaria Joaquim José Caetano Nunes
(06983982)
Tenente graduado de infantaria José Luís Lopes Pereira
Tenente graduado de infantaria António Francisco Carvalho da
Paixão (13199283)
Tenente graduado de cavalaria Nuno João Rodrigues (13200281)
23-11-88. -0 Chefe do Estado-Maior, Jorge Barroso de Moura,
coronel de infantaria C/CCEM.

(D. R., I1 Série, n.O 284, de 10 de Dezembro de 1988.)
Passagem 21 situação de adido
Nos termos do n.O 5 da alínea b) do artigo 186P do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nO
. 34-AI90 de 24 de Janeiro.
Capitão do quadro técnico de secretariado (15882869) Alvaro Antero
Pimentel U n e Pires, por passar a prestar serviço no Gabinete
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de Sua Excelência o Governador de Macau, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 24 de Agosto de 1991.)

Nos termos do n.O 6 da alínea b) do artigo 186P do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nnO34-AI90 de 24 de Janeiro.
Coronel de cavalaria (50189711) Henrique de Carvalho Morais, do
Quartel-General da Região Militar do Norte, por ter sido colocado na Direcção da Arma de Cavalaria, e 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 19 de Agosto de 1991.)

Tenente-coronel de engenharia, no quadro, (44407262) Diogo Velho
de Sá Cabral, da Direcção da Arma de Engenharia, por ter
passado 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 29 de Agosto de 1991.)

Capitão do quadro técnico de secretariado, no quadro, (05937767)
Mário Avelino Furtado Avelar de Sousa, do Quartel-General
da Zona Militar dos Açores, por ter sido colocado na Chefia
do Serviço Geral do Exército, e 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 19 de Agosto de 1991.)

Anulação de portaria de situação de adido nos termos do nP 16.O
da alínea b) do artigo 44.0 do Decreto-Lei n.O 176171 de 30 de
Abril.
Nula e de nenhum efeito a publicação da passagem h situação de
adido, constante na Ordem do Exército, 2.a Série, n.O 24, de
15 de Dezembro de 1985, página 1586, respeitante ao major do
serviço de material, manutenção, (51328811) Custódio de Jesus
Ladino, conforme despacho de 1 de Outubro de 1991 do General
Ajudante-General e por delegação do General CEME.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1991.)
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Passagem h situação de reserva
Coronel de infantaria (51393611) António Soares Catarino, nos termos da alínea a) do artigo 167P do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei nP 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 25 de Agosto de 1991, fica com a
remuneração mensal de 408 900$00, conta 44 anos de serviço
militar.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1991.)

Capitão do serviço de material, manutenção, (51769111) António
José Nunes Trolho, nos termos da alínea c) do artigo 167.O do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 12 de
Agosto de 1991. Fica com a remuneração mensal de 261 200$00,
conta 43 anos de serviço militar.
Capitão do serviço geral do Exército (50656611) António Joaquim
Pastaneira Sietra, nos termos da alínea c) do artigo 167.O do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de
Agosto de 1991. Fica com a remuneração mensal de 285 490800,
conta 44 anos de serviço militar.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1991.)

Passagem ii situação de reforma
Por despacho de 16 de Outubro de 1991, publicado no Diário da
República, 2.a Série, n.O 247, de 26 de Outubro de 1991, passaram B situação de reforma, em 1 de Janeiro de 1991, com a
pensão que Ihe vai indicada:
Tenente do serviço de material (50965411) Felisberto dos Santos
Pereira, 217 290$00.
Capitão de artilharia (45509362) Abel Fernando Carronda Assunção
do Carmo, 91 108$00.
Coronel de infantaria (50480811) Alvaro Soares de Azevedo,
374 100500.
Capitão do serviço geral do Exército (51273511) Anselmo da Conceição Antunes, 255 650$00.
Major do serviço de saúde (51061111) António Alcídio Pitrez Ferreira, 192 296500.
Coronel de infantaria (51122311) António da Graça Bordadágua,
408 900$00.
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Coronel de infantaria (50634411) António Jorge Tekeira, 443 700$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51154211) Augusto Pedro Martins, 255 650900.
Capitão do serviço geral do Exército (51355511) Belchior Alves Carneiro, 255 650$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50889011) Carlos Dias Ferreira, 268 440600.
Major do serviço de saúde (51299211) Carlos Machado de Beires,
264 574800.
Tenente-coronel de infantaria (50139311) Castro Ambrósio, 325 800$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51049811) Deolindo João
Carvalho Lemos, 255 650800.
Major de infantaria (51391811) Domingos Amorim Lopes, 342 160900.
Capitão do serviço de material (50339311) Fernando de Almeida
Madeira, 245 600900.
Coronel do serviço de administração militar (51 17751 1) Francisco
Aníbal Caldas Fidalgo, 374 100Q00.
Capitão do serviço geral do Exército (52163711) Francisco da Costa
Soares, 255 650500.
Coronel de infantaria (50575411) Jaime Alberto Gonçalves das Neves.
383 430600.
Major do serviço postal militar (32131054) João Marques Canas.
285 490900.
Capitão do serviço geral do Exército (50905311) Joaquim José Nunes,
194 844900.
Capitão do serviço geral do Exército (50201511) José Cabaço Leitão,
233 900$00.
Major de infantaria (50330811)José da Conceição Esteves, 288 500$00.
Major do serviço geral do Exército (50525311) José Franklim Coutada Pereira, 253 400800.
Capitão do serviço de material (50891511) José Manuel Alvadia de
Carvalho, 268 440900.
Capitão do serviço geral do Exército (50659311) José Manuel Dourada Mendes, 268 440$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51237511) José Murta Marques
Cadima, 245 600500.
Capitão do serviço de material (50052711) Laurentino António Fialho, 245 600900.
Major de engenharia (50774511)Manuel José Fernandes, 165 063600.
Capitão do serviço geral do Exército (51127011) Manuel Maria
Antão, 245 600900.
Capitão de transmissões (5269171 1) Manuel Simões Coelho.
233 900$00.
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Capitão do serviço geral do Exército (51095511) Manuel Vieira Freire,
255 6505600.
Coronel do serviço de saúde (50612211) Santiago João Carrilho
Medeiros, 374 100$00.
Capitão do serviço geral do Exército (52053311) Viriato Afonso
Horta, 301 580300.
Por despacho de 16 de Outubro de 1991, publicado no Diário da
República, 2." Série, n.O 247, de 26 de Outubro de 1991:
Capitão do serviço de material (50004311) Adelino Leitão da Silva,
desde 13 de Fevereiro de 1991, com a pensão de 268 440$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51227111) Alberto de Aquino
Pereira, desde 4 de Julho de 1991, com a pensão de 245 600$00.
'' Coronel de infantaria (51407111) António Fernando Soares Barbosa,
desde 7 de Janeiro de 1991, com a pensão de 411 600$00.
Brigadeiro (50705711) António Francisco Martins Marquilhas, desde
7 de Janeiro de 1991, com a pensão de 606 200$00.
Tenente-coronel do quadro especial de oficiais (32263155) António
José de Carvalho Serrão, desde 7 de Janeiro de 1991, com a
pensão de 319 800$00.
Capitão do serviço geral do Exército (52130011) António dos Santos
Dias, desde 30 de Julho de 1991, com a pensão de 255 650$00.
Coronel de engenharia (50972811) Aquilino Gil Miranda, desde 19
de Abril de 1991, com a pensão de 408 900800.
Capitão do serviço de material (51222111) Baldomero da Silva Teixeira, desde 7 de Janeiro de 1991, com a pensão de 301 313$00.
Major de artilharia (50568211) Carlos Alberto da Silva Pinto e Simas,
desde 1 de Juího de 1990, com a pensão de 145 600$00.
Major do serviço de material (50769611) Estêvão Manuel da Costa
Pinto, desde 1 de Julho de 1990, com a pensão de 100 300$00.
Coronel de infantaria (50842111) Fernando Carlos Rodrigues Salgado, desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão de
356 900$00.
Brigadeiro (50855511) Francisco de Macedo Magalháes, desde 20
de Fevereiro de 1990, com a pensão de 384 800S00.
Capitão do serviço geral do Exército (51090611) Francisco de Medeiros Lemos, desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão de
279 100$00.
Capitão do serviço de material (50043111) Gaspar Couto Guerreiro,
desde 7 de Janeiro de 1991, com a pensão de 369 220800.
Capitão do serviço de material (50530411) Gilberto Teles Cabra1
Sacadura, desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão de
234 500$00.
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Brigadeiro (50431511) Henrique Alves Callado, desde 12 de Junho
de 1990, com a pensão de 384 800000.
Capitão do serviço de material (50003211) Henrique Ferreira da Conceição Fontes, desde 3 de Março de 1990, com a pensão de
220 500$00.
General (50629511) João António Pinheiro, desde 31 de Dezembro
de 1990, com a pensão de 465 300500.
Major de engenharia (50770211) João Augusto Martins Jacinto, desde
30 de Janeiro de 1991, com a pensão de 134 405800.
Coronel de infantaria (50558411) João Dias dos Santos, desde 31 de
Dezembro de 1990, com a pensão de 356 900$00.
Coronel do serviço de administração militar (52156811) João Eduardo
Miranda Relvas, desde 21 de Agosto de 1990, com a pensão de
356 900$00.
Major do serviço geral do Exército (52062211) João de Loureiro
Gouveia Lunet, desde 6 de Março de 1990, com a pensão de
249 100$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50164211) João Maria Maduro,
desde 5 de Março de 1990, com a pensão de 195 800$00.
Capitão do serviço de material (50330511) João Teotónio Nascimento Corujo, desde 2 de Fevereiro de 1991, com a pensão de
286 592900.
Capitão do serviço geral do Exército (50085411) Joaquim Augusto
Tomaz, desde 5 de Maio de 1991, com a pensão de 268 440S00.
Capitão de infantaria (50744611) Jorge Manuel Henriques Caetano,
desde 1 de Julho de 1990, com a pensão de 132 000900.
Capitão do serviço geral do Exército (51758011) José Correia Caetano,
desde 7 de Janeiro de 1991, com a pensão de 301 560900.
Capitão do serviço geral do Exército (51229911) José Inácio Goulart
Júnior, desde 7 de Janeiro de 1991, com a pensão de 308 910$00.
Capitão do serviço geral do Exército (31169758) José da Silva Sanches, desde 7 de Janeiro de 1991, com a pensão de 299 466800.
Capitão do serviço geral do Exército (52783411) Luis Henriques
Correia, desde 7 de Janeiro de 1991, com a pensão de 287 160$00.
Tenente-coronel de artilharia (50568111) Luís Maria Branco de
Morais Santos, desde 30 de Maio de 1991, com a pensáo de
261 593$00.
Tenente-coronel de infantaria (51218811) Luís Adão Aguiar, desde
17 de Fevereiro de 1991, com a pensão de 343 000$00.
Coronel de infantaria (50510011) Manuel João Fajardo, desde 31 de
Dezembro de 1990, com a pensão de 424 800$00.
Tenente-coronel de artilharia (51368511) Manuel Rodrigues Carvalho, desde 1 de Julho de 1990, com a pensão de 212 900$00.
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Coronel de infantaria (50633911) Mário da Cunha Torres Gomes,
desde 11 de Maio de 1990, com a pensão de 329 600$00.
Coronel do serviço de administração militar (5 1420211) Mário Rodrigues de Faria, desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão
de 359 100$00.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50034611) Ricardo
Luiz Saraiva Lopes, desde 31 de Janeiro de 1990, com a pensão
de 266 000$00.
Tenente-coronel do serviço postal militar (31232852) Ruben Rodrigues Costa, desde 1 de Fevereiro de 1991, com a pensão de
354 240800.

Coronel de artilharia (50702211) Rui Meira e Cruz, desde 31 de
Dezembro de 1990, com a pensão de 424 8001$00.
Coronel de infantaria (51401311) Valdemar Dinis Clemente, desde
19 de Janeiro de 1991, com a pensão de 496 060$00.
Desligados do serviço
São desligados do serviço, para efeitos de reforma de acordo com o
artigo 15.O do Decreto-Lei n.O 28 404 de 31 de Dezembro de 1937,
a partir da data que lhes vai indicada, até 21 confirmação da Caixa
Geral de Aposentaçóes da passagem B situação de reforma, nos
termos da alínea b ) do n.O 1 artigo 11.O do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n . O 34,4190 de 24 Janeiro, os seguintes oficiais:
General (50597811) Pedro Alexandre Gomes Cardoso, desde 7 de
Novembro de 1991.
Coronel do serviço de saúde militar (51471211) Fernando Manuel
Ferreira Baptista Vigas, desde 6 de Novembro de 1991.
Coronel de infantaria (5009 15 11) António Joaquim Correia, desde
10 de Novembro de 1991.
Coronel de infantaria (50268111) Henrique Chagas Lopes, desde 21
de Novembro de 1991.
Coronel de artilharia (51375611) Manuel Nicolau de Abreu Castelo
Branco, desde 29 de Novembro de 1991.
Major de cavalaria (50024911) Rui Luís de Faria Fernandes, desde
4 de Novembro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (50890211) António Augusto
Martins, desde 10 de Novcmbro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (52090411) António Dias,
desde 19 de Novembro de 1991.
Coronel de artilharia (50264611) Francisco da Cruz de Freitas Teixeira Aguiar, desde 17 de Dezembro de 1991.
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Coronel de cavalaria (52155511) João Luís Moreira Arriscado Nunes,
desde 19 de Dezembro de 1991.
Coronel do serviço de administração militar (5 1138211) José Maria
do Amaral, desde 22 de Dezembro de 1991.
Coronel do serviço de administração militar (51420511) Manuel
Martins Pires, desde 22 de Dezembro de 1991.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50266811) Américo
Alves Martins, desde 28 de Dezembro de 1991.
Coronel de infantaria (5026681 1) Arnadeu da Silva Carvalho, desde
30 de Dezembro de 1991.
São desligados do serviço, para efeitos de reforma de acordo com o
artigo 15." do Decreto-Lei n.O 28 404 de 31 de Dezembro de 1937,
a partir da data que Ihes vai indicada, até h confirmação da Caixa
Geral de Aposentações da passagem h situação de reforma, nos
termos da alínea c) do artigo 174.O do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei n . O 34-A/90, de 24 de Janeiro, os seguintes oficiais:
Coronel do serviço de saúde militar (51417711) Nuno António de
Carvalho Esteves Rosa, desde 29 de Dezembro de 1991.
Coronel do serviço de saúde militar (51225111) João Afonso Tiago
Marreiros, desde 29 de Dezembro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (5 1053211) Francisco Sapata
Ramalho, desde 13 de Dezembro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (51543911) Victor Manuel Figueiredo Sirnões, desde 13 de Dezembro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (50467311) Modesto Carvalho
Magalhães, desde 13 de Dezembro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (5228471 1) D6rio da Encarnação
Raposo, desde 31 de Dezembro de 1991.
Coronel de infantaria (50842611) Ernesto Viana Pereira da Cunha,
desde 29 de Dezembro de 1991.
Capitão do serviço geral do Exército (51343211) Jaime Filipe Nunes
Botica, desde 29 de Dezembro de 1991.
Major do serviço geral do Exército (5216311 1) Raimundo de Almas
Cordeiro, desde 31 de Dezembro de 1991.
Major do serviço geral do Exército (52137211) Jorge Pires, desde 3
de Novembro de 1991.
Tenente-coronel do serviço de material (51066711) Duarte Manuel
Pessanha dos Santos, desde 8 de Novembro de 1991.
Capitão de infantaria (03699867) António da Silva Fernandes, desde
13 de Novembro de 1991.
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Aspirante do serviço efectivo normal de infantaria (12841890) Eduardo Manuel Rosa dos Santos, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 29 de Julho de 1991.)

Aspirante do serviço efectivo normal de infantaria (14580090) Rui
Alberto Ribeiro Veloso, do Centro de Instruçáo de Operações
Especiais.
(Por portaria de 30 de Julho de 1991.)

Regimento de Infantaria de Abrantes
Aspirante do serviço efectivo normal de infantaria (18295692) João
Carlos Condesso Neves Baptista, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 30 de Julho de 1991.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Alferes do serviço efectivo normal de infantaria (07632889) José
Tomás Sousa Domingos, do Destacamento do Forte do Alto do
Duque.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1991.)

Alferes do serviço efectivo normal de infantaria (06619189) Luis
Manuel de Oliveira Marques de Almeida, do Regimento de
Infantaria de Castelo Branco.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Alferes do serviço efectivo normal de infantaria (18476885) José
Manuel Queiroz Loureiro de Jesus Costa, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada.
(Por portaria de 3 de Agosto de 1991.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Aspirante do serviço efectivo normal de infantaria (12044590) Eusébio Rodrigues Maia, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 30 de Julho de 1991.)
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Regimento de Infantaria de Vila Real
Alferes do serviço efectivo normal de infantaria (11311988) José J.
Barra dos Ramos, do Regimento de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 9 de Julho de 1991.)

Aspirante do serviço efectivo normal de infantaria (16169190) Paulo
Sérgio Paiva Fernandes, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 30 de Julho de 1991.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Alferes do serviço efectivo normal de artilharia (06826089) José
Pedro Lemos Gouveia, do Regimento de Artilharia da Serra do
Pilar.
(Por portaria de 26 de Agosto de 1991.)

Regimento de M a r i a de LeMa
Aspirante do serviço efectivo normal de artilharia (04104090) Nuno
Alexandre de Amorim Lourenço, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 29 de Julho de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Aspirante do serviço efectivo normal de cavalaria (16546090) Paulo
Jorge Damásio Trigueiráo, do Regimento de Cavalaria de Estremoz.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1991.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Aspirante do serviço efectivo normal de cavalaria (01994289) João
Manuel Lopes Coelho, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Alferes do serviço efectivo normal de cavalaria (09265686) Jorge
Manuel Cordeiro Palminha, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 12 de Julho de 1991.)
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Batalhão do Serviço de Transportes
Alferes do serviço efectivo normal de transportes (04401285) Paulo
Almando Serro Duarte, do Batalhão do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Centro de Instrução de Condução Auto n? 1
Aspirante do serviço efectivo normal de infantaria (05260890) Manuel João Preto Esteves, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
Aspirante do serviço efectivo normal de infantaria (10270890) Pedro
Manuel Ventura Frota, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 30 de Julho de 1991.)

Academia Militar
Alferes do serviço efectivo normal de infantaria (10975690) Jorge
Miguel Bastos Soares, da Academia Militar.
(Por portaria de 29 de Abril de 1991.)

Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Aspirante do serviço efectivo normal de infantaria (10941586) António José Antunes Leite do Amaral, do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 31 de Julho de 1991.)

Serviço Cartográfico do Exército
Tenente do serviço efectivo normal de infantaria (15691385) Alexandre Miguel Sanchez Cruz Canuto, da Direcção do Serviço
de Finanças.
(Por portaria de 20 de Agosto de 1991.)
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Casa de Reclusão da Região Militar do Norte
Alferes do serviço efectivo normal de infantaria (08127688) Rui
Manuel Fernandes Ferreira, do Regimento de Infantaria de Vila
Real.
(Por portaria de 15 de Julho de 1991.)

Destacamento do Forte do Alto do Duque
Alferes do serviço efectivo normal de infantaria (16893587) Paulo
Jorge Siiva Gomes, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1991,)

Passagem h situação de disponibilidade
Regimento de Infantaria n.O 1
Alferes do serviço efectivo normal de infantaria, contratado,
(14668789) António João Silvério Pinto da Silva, do Centro de
Instruçáo de Artilharia Antiaérea de Cascais.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Aspirantes do serviço efectivo normal de infantaria (14474487) José
António Graça Gonçalves Loinhas Malveiro e (05682287) Carlos
Manuel de Almeida Fernandes, da Escola Prática de Infantaria.
Aspirante do serviço efectivo normal de infantaria (19837987) Luís
Gouraga de Magalhães, do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo
Alferes do serviço efectivo normal de infantaria (10928186) José Fernando Queiroz Canedo Santos e (18126790) Manuel José Maia
dos Santos, do Regimento de Infantaria de Angra do Heroismo.
Aspirante do serviço efectivo normal do serviço de saúde (19626983)
Paulo Humberto Silva Moura, do Regimento de Infantaria de
Angra do Heroísmo.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)
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Regimento de Infantaria de Beja
Tenente do serviço efectivo normal de infantaria (00105886) Mário
Rui Duarte dos Santos, do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1991.)

Aspirantes do serviço efectivo normal de infantaria (04844886) Carlos
Filipe dos Santos Martins, (15148787) João Paulo de Moura
Bouça de Morais e (02153886) Luís Florindo dos Santos Ramos,
do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Aspirantes do serviço efectivo normal de infantaria (11576186) Rui
Fernando Araújo Goularte, (08856685) António Manuel Cunha
Pereira, (13166585) Rui Victor Poeiras Lobo Costa e (10383887)
Carlos Alberto Gonçalves Silva, do Regimento de Infantaria de
Chaves.
Aspirante do serviço efectivo normal de infantaria (07202286) Duarte
Nuno de Barros Dores Pinto Pereira, da Escola Prática de
Infantaria.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Regimento de Infntaria de Elvas
Alferes do serviço efectivo normal, contratado, (07555587) Domingos
António dos Santos Guerra, da Casa de Reclusão da Região
Militar do Sul.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1991.)

Aspirante do serviço efectivo normal de infantaria (10370385) Antbnio
Albano Pinto Marques de Sousa, do Regimento de Infantaria
de Elvas.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante do serviço efectivo normal de infantaria (04765889) Manuel Fernandes Martins Ferreira Chantre, do Regimento de
Infantaria de Elvas.
(Por portaria de 30 de Julho de 1991.)
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Regimento de Infantaria de Faro
Aspirantes do serviço efectivo normal de infantaria (09364886) Car10s Alberto Pedroso de Sousa, (11439389) Rui Jorge dos Reis
Batista Sá e (18890589) João Carlos Cerejo Ayres de Miranda,
do Regimento de Infantaria de Faro.
Aspirante do serviço efectivo normal de infantaria (19536985) António Domingos de Sousa, do Regimento de Infantaria de Faro
(Destacamento de Tavira).
Aspirante do serviço efectivo normal de educação física (08906690)
Rui Guilherme Patrocínio Adauta de Mendonça Vaz, do Regimento de Infantaria de Faro (Destacamento de Tavira).
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Aspirante do serviço efectivo normal, arquitecto, (08742085) Carlos
Miguel Ferreira dos Santos, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Regimento de Infantaria do Porto
Alferes do serviço efectivo normal, capelão, (16499782) António
Almiro Mendes, do Instituto Militar dos Pupilos do Exército.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1991.)

Aspirante do serviço efectivo normal de infantaria (04462287) António Augusto Varejão Teixeira de Sousa, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante do serviço efectivo normal de infantaria (06435585) Luís
Filipe Pires de Lima da Silva Coelho, do Quartel-General da
Região Militar do Norte.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)
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Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Aspirantes do serviço efectivo normal de infantaria (13811485)António José da Silva Oliveira Grilo, (18293087) Luís Paulo Martins Nisa Rato e (11404485)Virgílio Alexandre Cardoso e Falcão
da Costa, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Aspirantes do serviço efectivo normal de infantaria (16226289) Luís
Miguel Tavares Ferreira e (10511285) Paulo Manuel Gingeira
Mota Pinto, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Alferes do serviço efectivo normal, capelão, (13811983) Silvério
Simões Malta, do Regimento de Infantaria nP 1.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Aspirante do serviço efectivo normal de artilharia (08868186) Carlos
Rodrigues Pereira, do Quartel-General da Região Militar do
Norte.
Aspirantes do serviço efectivo normal de artilharia (06492587)Arlindo
Godinho dos Reis e (03939887) Pedro Miguel Ribeiro Calhamar
Soares, da Escola Prática de Artilharia.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Alferes do serviço efectivo normal de artliharia (07067988) António
Miguel Pereira de Melo, do Regimento de Artilharia da Serra
do Pilar.
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Alferes do serviço efectivo normal de educação física (04747087)
Fernando Jorge Cristóvão Soares Miranda, do Regimento de
Artilharia da Serra do Pilar.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1991.)

Alferes do serviço efectivo normal, capelão, (00889284) Avelino
Jorge Pereira Soares, do Hospital Militar Regional n.O 1.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Aspirante do serviço efectivo normal de educação física (14581585)
Luís Miguel Durão de Lacerda, da Escola Prática de Artilharia.
Aspirantes do serviço efectivo normal de artilharia (11044186) Carlos
Manuel Ramos de Sousa, (03850887) Augusto Martins Vaz e
(06688189) José Manuel Alves Guedes, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Aspirantes do serviço efectivo normal de cavalaria (06408887)António
Duarte Castelo Branco Mendes de Carvalho, (03988687) José
Augusto Viana de Sousa e (04689085) Pedro Manuel Nogueira
Faria de Matos, do Regimento de Cavalaria de Braga.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante do serviço efectivo normal de cavalaria (03333889) Carlos
José da Silva Carvalho, do Regimento de Cavalaria de Braga.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1991.)

Aspirante do serviço efectivo normal de cavalaria (09275087)Américo
Jorge Silva Nunes, do Regimento de Cavalaria de Braga.
Aspirante do serviço efectivo normal de educação física (14812287)
António Paulo Miranda Gonçalves Pinto, do Regimento de
Cavalaria de Braga.
Aspirante do serviço efectivo normal de cavalaria (13185287) Jorge
José Varanda Pereira, do Presídio Militar.
Aspirante do serviço efectivo normal de cavalaria (01503787) Mhrio
Manuel da Cruz Lourenço, do Quartel-General da Região Militar
do Norte.
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Aspirante do serviço efectivo normal de cavalaria (04048686) Paulo
Jorge Lemos Costa Pinto, do Hospital Militar Regional n.O 1.
Aspirante do serviço efectivo normal de cavalaria (05952888) Rui
Manuel Cristos Carneiro, da Casa de Reclusão da Região Militar
do Centro.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Aspirantes do serviço efectivo normal de cavalaria (15900388) António Pedro Antunes Ferreira e (05894887) Jorge Alberto Marques
Martins, do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Alferes do serviço efectivo normal de cavalaria, contratado.
(02674089) João Lourenço Marques Fernandes Medeiros, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1991.)

Aspirante do serviço efectivo normal de cavalaria (02429388) Luís
António Rodrigues Paiva, do Quartel-General da Região Militar
do Centro.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Aspirante do serviço efectivo normal de cavalaria (04690686) Rui
Filipe Lopes Fernandes, da Casa de Reclusão da Região Militar
de Lisboa.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Engenharia na01
Aspirante do serviço efectivo normal do serviço cartográfico do exército (02913185) João Paulo Pinto de Alrneida, do Serviço Cartográfico do Exército.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)
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Aspirante do serviço efectivo normal de engenharia (00734086) Joaquim Sousa Castilho Pereira, da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante do serviço efectivo normal de engenharia (10986886) Rui
Manuel Pedrosa Simões, da Direcção do Serviço de Fortificações
e Obras do Exército.
(Por portaria de 5 de Outubro de 1991.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Aspirantes do serviço efectivo normal de engenharia (04396687) António Carlos Tomás da Costa e (09181783) José Miguel Câmara
Lourenço, do Regimento de Engenharia de Espinho.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante do serviço efectivo normal de engenharia (09106587) Nuno
Miguel Monteiro Soares Ribeiro, do Regimento de Engenharia de
Espinho.
(Por portaria de 29 de Julho de 1991.)

Aspirante do serviço efectivo normal de engenharia (12921486) António Sérgio Cordeiro Fortuna, do Serviço Cartográfico do Eaircito.
Aspirante do serviço efectivo normal de engenharia (09725587) Miguel Maria Magalhães Casímiro da Costa, do Quartel-General
da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Regimento de Transmissões
Aspirantes do serviço efectivo normal de transmissões (14078485)
Jorge Humberto Simões Fernandes e (10926885) Jorge Miguel
Tojal Loya Soares Silva, do Regimento de Transmissões.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Aspirante do serviço efectivo normal de transmissões (03402581)
Henrique Manuel Dinis dos Santos, da Escola Prática de Transmissões.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1991.)
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Aspirante do serviço efectivo normal, programador, (05321386) Jorge Manuel Silva Carneiro Praça Freitas, da Direcção do Serviço
de Informática do Exército.
(Por portaria de 6 de Outubro de 1991.)

Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões
Aspirantes do serviço efectivo normal do serviço de reconhecimento
das transmissões (17904686) António João Justo Calvinho,
(11165686) Fernando Pedro da Conceição Neves e (11991885)
Luís Filipe Bernardo dos Santos, do Batalhão de Informação
e Reconhecimento das Transmissões.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Batalhão do Serviço de Saúde
Aspirante do serviço efectivo normal do serviço de saúde (16878881)
Carlos Alberto Martinho Marques Neves, do Regimento de
Artilharia de Lisboa.
Aspirante do serviço efectivo normal do serviço de saúde (10325283)
Manuel dos Santos Rego, do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirantes do serviço efectivo normal do serviço de saúde (02687181)
Pedro Miguel dos Santos Baptista Chinita e (11528685) Victor
Manuel Martins Mateus, do Hospital Militar de Belém.
Aspirantes do serviço efectivo normal do serviço de saúde
(06639083) Fernando Albino Santos Rebelo Vaz e (16366486)
João Paulo Martinho Gomes Teixeira, do Hospital Militar Regional n.O 3.
Aspirantes do serviço efectivo normal, médico, (18213583) Pedro
Afonso Coelho Maia e (08379083) António Cnrlos Fernandes
Lobo, do Hospital Militar Regional n.O 2.
Aspirante do serviço efectivo normal, médico, (13845282) Alberto
Dinis Brandão de Azevedo, da Escola Prática do Serviço de Transportes.

1266

ORDEM DO EXERCITO N." 22

2:

série

Aspirante do serviço efectivo normal, médico, (17350184) António
Paulo Oliveira Cardoso, do Hospital Militar Regional nP 1.
Aspirante do serviço efectivo normal do serviço de saúde (18965282)
Carlos Francisco Fontes Marques, do Quartel-General da Região
Militar do Norte.
Aspirante do serviço efectivo normal, médico, (19235983) Carlos
Manuel Cardoso de Meneses Beato de Oliveira, do Regimento
de Infantaria de Faro (Destacamento de Tavira.)
Aspirante do serviço efectivo normal do serviço de saúde (18536583)
João Manuel Glória Coimbra, do Campo de Tiro de Alcochete.
Aspirante do serviço efectivo normal, médico, (10504283) José António Gaspar Paszoalinho, do Regimento de Infantaria nP 1.
Aspirante do serviço efectivo normal do serviço de saúde (18391584)
Paulo Ribeiro Matos Ferreira, da Academia Militar.
Aspirante do serviço efectivo normal, médico, (15885585) Pedro Tiago
Sobrinhos Guimarães Silva, do Regimento de Infantaria do Porto.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Batalhão de Administração Militar
Alferes do serviço efectivo normal do serviço de pessoal (01486085)
José Bemardo Fernandes da Silva Maia, do Instituto Superior
Militar.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1991.)

Alferes do serviço efectivo normal do serviço de administração militar,
contratado, (14997187) Luis Alberto Lopes Gomes, do Centro de
Gestão e Finanças de Lisboa.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1991.)

Alferes do serviço efectivo normal do serviço de administração militar,
contratado, (11398387) Vasco José Canastro de Oliveira, do Regimento de Engenharia nP 1.
(Por portaria de 10 de Setembro de 1991.)

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N." 22

1267

Aspirantes do serviço efectivo normal do serviço de administração militar (10454085) Luís Manuel Mendes Vaz e (11272987) Pedro
Miguel Gancho Cartaxo Leite, do Depósito Geral de Material
de Aquartelamento.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirantes do serviço efectivo normal do serviço de pessoal (05193288)
Luís Miguel Vaz Serra Fernandes, (06870187) Miguel Marques
Teixeira Almeida Mendes e (01604487)Nuno Miguel Martinho
Cunha Moreira, do Estado Maior do Exército.
Aspirante do serviço efectivo normal do serviço de administração
militar (10068185)António João Sequeira Ribeiro, do Regimento
de Infantaria de Faro.
Aspirante do serviço efectivo normal do serviço de pessoal (01440486)
António Luciano da Costa Reis Monteiro Pacheco, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Aspirante do serviço efectivo normal do serviço de administração
militar (05806385)Francisco Manuel Moeda Sardinha, do Centro
de Gestão Financeira da Zona Militar da Madeira.
Aspirante do serviço efectivo normal de administração e finanças
(09565186) Toão Pedro Goucha Jorge dos Santos, do Centro de
Gestão Financeira da Região Militar do Norte.
Aspirante do serviço efectivo normal do serviço de pessoal (17394285)
Joaquim Melro de Jesus, do Quartel-General da Região Militar
do Norte.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Alferes do serviço efectivo normal do serviço de administração militar
(02055288) Pedro Miguel Gomes Ferreira Leite, do Depósito
Geral de Material de Guerra.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1991.)

Aspirante do serviço efectivo normal do serviço de pessoal (04871486)
Lucínio Oliveira de Carvalho, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1991.)
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Aspirante do serviço efectivo normal do serviço de administração militar (12702284)Bernardo José Azevedo e Noronha de Brito e Faro,
do Hospital Militar Regional n.O 1.
(Por portaria de 10 de Novembro de 1989.)

Batalhão do Serviço de Material
Aspirantes do serviço efectivo normal do serviço de material
(01982485) Manuel Domingos Ferreira Dandelares Sequeira,
(02609186) Pedro Manuel Fonseca Oliveira Gonçalves, (17743685)
Celso José Nunes Xavier e (17437584) José Alberto Nogueira
Beato, da Direcção do Serviço de Material.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Aspirante do serviço efectivo normal do serviço de material (13327586)
Sérgio Amorim Lopes, da Direcção do Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Batalhão do Serviço de Transportes
Aspirantes do serviço efectivo normal de transportes rodovifirios,
(14063686) Alexandre Paulo de Jesus Neves e Ferreira Santos,
(03714585) António Luís Jinó Saminha e (07696885) Paulo Manuel Barbosa Rodrigues, da Escola Prática do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Regimento de Comandos
Alferes do serviço efectivo normal de infantaria, contratado,
(01334087) Mário Carlos Alves das Neves, do Regimento de
Comandos.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1991.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
Tenente do serviço efectivo normal de infantaria, contratado,
(11755986) João Miguel dos Santos Morgado, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1991,)
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Alferes do serviço efectivo normal de infantaria (15382888) Paulo
Jorge Carriço Mendes, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1991.)

Casa de Reclusão da Região Militar de Lisboa
Aspirante do serviço efectivo normal de infantaria, contratado,
(01841490) Rogério Filipe Nogueira Almeida Cordeiro, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1991.)

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Estado-Maior do Exército
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (18269377)
José António Ferreira Marques, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimento do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Direcção da Arma de Transmissões
Alferes de transmissões, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(19548387) Rui Jorge Fernandes Bettencourt, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Alferes de transmissões, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(03783188) Paulo Jorge Rodrigues Corado, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
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Alferes de transmissões, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(01151188) Paulo Miguel Paletti Correia Leal, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Alferes de transmissões, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(10585485) João Manuel Marques Maia, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Direcção de Arma de Engenharia

Tenente do serviço geral do exército, no quadro, o alferes
(14559278) Silvino Nunes Escabelado, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Direcção do Serviço de Pessoal

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes
(15012077) Damélio Deus Veiga, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes
(03373079) Domingos Alberto Preto Neto, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes
(06106878) Carlos Alberto Neves, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes
(03263072) Manuel Emílio Mondragão Bartolomeu, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
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Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes
(15269373)António Augusto dos Santos Benigno, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes
(12049279) António Carlos Martins Alves, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes
(07448179) Carlos Alberto Eduardo Duarte, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes
(07655982) Albertino Carvalho Figueiredo, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes
(14381378)Manuel Fernando Pinto Ferrador, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Rectificação
Chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões
Na Ordem do Exército, 28 série, nP 14, de 15 de Julho de 1991,
página 892, na promoção a major do serviço de material, manutenção, (50680711) Rogério Duarte Borges, onde se lê udesde a
data da presente portaria», deve ler-se udesde 1 de Janeiro de
1991n.
Chefia do Serviço de Material de Instrução
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes
(16775579) José Manuel Lopes Ferreira, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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Chefia do Serviço Geral do Exército
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes
(04116580) José Carlos de Bastos Aires Gomes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes
(12671976) Júlio Francisco Chinita Branco, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Quartel-General da Zona Militar dos Açores
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes
(00135676) Domingos da Cruz Malheiro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Tenente de transmissões, exploração, no quadro, o alferes (04287879)
Joaquim Fernando Ribeiro Coelho, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Escola Prática de Infantaria
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes graduado em tenente
(06402081) António Manuel Gomes da Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (07028788) Paulo Jorge
Franco Marques Saraiva, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (03571487) Luís Miguel
Rogado Pereira Salvador Pinheiro, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
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Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (13384988) Luís Miguel
Correia Cardoso, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (17342785) Mário Manuel
Gonçalves Faustino, contando a antiguidade para todos os efeitos
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes graduado em tenente
(07221881) Rui Manuel Mendes Dias, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (01368888) Rui Miguel
Costa Peixoto, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (04257987) João Alberto
Gonçalves Domingos, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (19600688) Paulo Jorge
Oliveira Domingos, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (16838886) José António
Travanca Lopes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (02304888) José Carlos
Lourenço Martins, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presents
portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(14612188) Paulo Jorge Borges Simões de Abreu, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
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Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(00354487) Victor Manuel de Vasconcelos Cipriano, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(16064986) Paulo José da Conceição Antunes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(11957487) Jorge Manuel dos Reis Gamito Torres, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(06681488) Luís Fernando Machado Barroso, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Aiferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(05020487) BrBs Paulo Caetano Ferreira, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Aiferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(03308589) Luís Miguel Lopes Ferreira de Pinho, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Infantaria

n.O

1

Tenente de infantaria, no quadro, o alferes graduado em tenente
(16795683) David Teixeira Correia, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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Regimento de Infantaria de Abrantes
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, alferes (01515881)
Osvaldo Manuel Serrão Ferreira, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroismo
Tenente de infantaria no quadro, o alferes (05794387) Paulo Anííal
Dias Gomes Flambó, contando a antiguidade para todos os efeitos
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Beja
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (09321489) Pedro Fernandes Guerra, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Elvas
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (09769587) Luís António
Godinho Rato, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno (10762988)
Jose Albino Galheta Ribeiro, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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Regimento de Infantaria de Faro
(Destacamento de Tavira)
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (13014787) Jorge Manuel
Gens Rovisco Varela Cardoso, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (12270286) Vítor Manuel
do Sacramento Figueira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (03761087) Fernando
Duarte Bernardo de Peras Macias, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (03356490) Fernando José
Lima Alves, contando a antiguidadepara todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (12460687) Pedro Eduardo
da Cruz Silva Andrade Madeira, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos de novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Infantaria do Porto
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (12232788) Luís Manuel
Ricardo dos Santos, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (05382888) António Manuel Antunes Baptista, contando a antiguidade para os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
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Tenente de infantaria, no quadroFo alferes (11082087) Jorge Manuel
Dias Sequeira, contando a* antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (08559187) José Dias
Lages, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (06672988)Rui Alexandre
Ramos Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (18799778)
Dinis Serôdio Lopes Costa, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Viseu
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (00373087) Fernando
José Teixeira Rocha, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (14752087) Lúcio Manuel Soeiro Marinho de Campos, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos de novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (10344986) Feinando
Artur Ferreira Teixeira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
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Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (14194888) António Tos6
Machado Marracho, contando* a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Batalhão de Infantaria de Aveíro
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (12998378)
José Manuel Castro Santos, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (08060786) José Luís
Sousa Pereira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (09858486) Luís Manuel
Silva Fernandes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Escola PrBtica de Artilharia
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (03452087) Hélder António da Silva Perdigão, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (11903386) Manuel Joaquim Ramalhinho Baltazar, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (11205186) Carlos Manuel
da Silva Caravela, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
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Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (19796487) António José
Ruivo Grilo, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (08954186) Victor Manuel Morgado Fonseca Afonso Jorge, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos de novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (00189785) Joaquim Luís
Correia Lopes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (02000786) José Alberto
Dias Martins, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Artilharia Antiaéria nP 1
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (13960289) Rui Jorge
Lopes de Frias Torres, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (13502183) Isidoro Nunes
Ferreira, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Artilharia de Costa
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (11514688) Nuno Miguel
Saraiva Sampaio, contando a antiguidade para todos os efeitas,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (12282686) António
Alberto Crispim Paradelo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
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Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (05773288) Francisco
José Lopes Palma Gomes, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (12291384) Horácio José
de Sousa Lopes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (16833784) Artur Manuel
Mendes Figueiredo, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (10517187) Paulo AIexandre de São Pedro Gaspar da Rosa, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (19715986) António José
Belchior Serrano, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (11877881)Victor Manuel
Simões de Oliveira, contando a antiguidade para todos os efeitos
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de I de Outubro de 1991.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (05047687) Mário Rui
Pinto da Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
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Tenente de artilharia, no quadro o alferes (03341786)Casimiro Paulo
Marques Araújo, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 1
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (00562083) António Orlando Leal Correia, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 2
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (19327287)António Pedro
Negrão de Sousa, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (09177683) Manuel Maria
Barreto Rosa, contando a antiguidade para todos os efeitos, inincluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artiiharia, no quadro, o alferes (09289287) Luis Manuel
Oliveira de Alrneida, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (18099686) Fortunato
Manuel Figueiredo Mariano Alves, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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Escola Prhtica de Cavalaria
Tenente da cavalaria, no quadro, o alferes (05908888) Paulo Jorge
Lopes da Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de cavalaria, no quadro, o alferes (06995487) Jorge Manuel
Guerreiro Gonçalves Pedro, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Tenente de cavalaria, no quadro, o alferes (03991286) Manuel Francisco Pereira da Lapa, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Tenente de cavalaria, no quadro, o alferes (02052885) José David
Angelino da Graça Talambas, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente de cavalaria, no quadro, o alferes (04864985) Joaquim Alberto Lameiras Batuca, contando a antiguidade para todos os
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Tenente de cavalaria, no quadro, o alferes (14612485) Rui Miguel
Laboreiro Risques da Costa Ferreira, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
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Tenente de cavalaria, no quadro, o alferes (00598788) Paulo Alexandre Simões Marques, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Tenente de cavalaria, no quadro, o alferes (11703886) Paulo Jorge
Guedes Freire, contando a antiguidade para todos os efeitos
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de cavalaria, no quadro, o alferes (03906586) Abel de Jesus
Sequeira Matroca, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de cavalaria, no quadro, o alferes (15720485) José Manuel
Carreiro Crespo, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Engenharia n.O 1
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes
(10927279) Manuel dos Santos Lopes, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (18649479)
António José Fernandes Gonçalves, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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Escola Prática de Transmissões
Tenente de transmissões, no quadro, o alferes (03802084) Alberto
Sérgio Paiva de Sousa, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de transmissões, no quadro, o alferes (08535387) Jorge António de Pinho Tavares, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Tenente de transmissões, manutenção, no quadro, o alferes
(11068479) Moisés Eleutério Carrocerias Vaz, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Tenente de transmissões, manutenção, no quadro, o alferes (08178479)
Joaquim de Sousa, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de transmissões, exploração, no quadro, o alferes (07931178)
Manuel José da Cunha Freitas, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente de transmissões, exploração, no quadro, o alferes (19306679)
António Manuel Vaz Machado, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Transmissões
Tenente de transmissões, exploração, no quadro, o alferes (09416879)
José António Borges Rocha, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Tenente de transmissões, exploração, no quadro, o alferes (00718579)
Fernando Augusto Pimentel Lobão, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
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Alferes de transmissões, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(15520989)João Pedro Pereira Bastos Rocha, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Alferes de transmissões, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(14599987) José Alberto Rodrigues Ramos, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Alferes graduado em tenente de transmissões, no quadro, o tenente
miliciano aluno (16911084) Vítor Manuel de Paiva Duarte, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
Alferes de transmissões, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(01860184)Fernando Dias de Matos, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
Regimento de Transmissões
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (12320779)
. Manuel António Catarino Rato, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Batalhão de Informação e Reconhecimento das Transmissões
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (14039274)
Lúcio Ferreira Craveiro, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Escola Prática do Serviço de Transportes
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (06739486)Hélder Machado Guerreiro, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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Batalhão do Serviço Geral do Exdrcito
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (05544678)
Manuel Pereira Filipe, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
1

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (09580374)
Alvaro da Silva Azenha, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Comandos
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (00960079)
Agostinho
carvalho Teixeira Monteiro, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente
portaria.
.-,

-

I

Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (00355588)Emanuel Jorge
de Alrneida Luis, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (13247083) Paulo Júlio
Lopes Pipa de Amorim, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (05962787) Eduardo Manuel Vieira Pombo, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (15087085) Rui Manuel
de Alcobia Teixeira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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1 Brigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (12183486) Pedro Alexandre de Almeida Faria Ribeiro, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (09275387) Gonçalo José
Santos de Azevedo, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (08211788) João Paulo
Ribeiro Junqueira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

1.a Brigada Mista Independente

Grupo de Artilharia de Campanha
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes graduado em tenente
(18565583) Luís Manuel Garcia de Oliveira, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da preseste portaria.
Tenente de artiiharia, no quadro, o alferes (04149087) Fernando
Joaquim da Luz Costa, contando a antiguidade para todos os efeito, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (04821085) Carlos José
Barradas Fernandes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (01234286) Paulo Jorge
Henriques de Sousa, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
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Tenente de artilharia, no quadro, o alferes (08932488) Luís Filipe
de Sousa Lopes, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

1.a Brigada Mista Independente
1.O Batalhão de Infantaria Motorizado

(Regimento de Infantaria de Tomar)
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (08893286)Mário Alexandre de Meneses Patrício Alvares, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (15059788) Luis Miguel
Afonso Calmeiro, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (17614486) João Manuel
Mendonça Roque, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

1 Brigada Mista Independente
2.0 Batalhão de Infantaria Motorizado

(Regimento de Infantaria de Abrantes)
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes graduado em tenente
(12488481) Francisco José Nogueira dos Santos Mendes, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Évora
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes
(08572380)António José Entradas Sousa, contando a antiguidade
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para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes
(01555369) José Manuel Cardoso Santos, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes
(73849772) José Fernando de Campos, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobiiização de Ponta Delgada
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes
(14985476) António Manuel Gonçalves Rodrigues Jardim, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobiiização de V i a Real
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes
(14138877) António de Oliveira Paulo, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de-outubro de 1991.)

Escola de Sargentos do Exército
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (01509286) Justino Manuel Esteves Barbosa, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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Escola Militar de Electromecânica
Tenente de transmissões, manutenção, no quadro, o alferes
(17562578) José Manuel Sampaio Ribeiro de Castro, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
Alferes de transmissões, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(16216989) Joaquim Femando de Sousa Ferreira, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (06292287) João Luís
Rodrigues Leal, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno (09216086)
Pedro Jorge Carvalheiro Henriques, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (15756386)Francisco José
Bernardo de Azevedo Narciso, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (06194686) Raul José
Felisberto Matias, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno (04415686)
Joaquim Camilo de Sousa Monteiro, contaiido a antiguidade para
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todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Hospital Militar Principal
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (05551080)
António Manuel Lopes, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Hospital Militar de Bel6m
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (12976178)
José Maria de Sousa Ribeiro, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Depósito Geral de Material de Transmissões
Tenente de transmissões, manutenção, no quadro, o alferes (19215873)
António Joaquim Correia Malheiro, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente de transmissões, manutenção, no quadro, o alferes (07530379)
António José das Neves, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Alferes de transmissões, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(04138589) António Pedro Velez Quaresma Rosa, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Alferes de transmissões, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(03179286) Francisco António Veiga, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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Casa de Reclusão da Região Militar do Centro
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (17170179)
Hélder Duarte Henriques, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Presidio Militar
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (12949078)
Valdemar Manuel Coimeiro Maltez, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Destacamento do Forte do Alto do Duque
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (05356674)
José Francisco Galaricha Fortalezas, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

V

-COLOCAÇOES, EXONERAÇOES E TRANSFERÉNCIAS
Oficiais dos quadros permanentes
Corpo de Oficiais Generais
Estado-Maior-General das Forças Armadas

Brigadeiro (51376411) José Rodrigues Tavares Pimentel, do Instituto
de Altos Estudos Militares.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Estado-Maior do Exército
General (51276411) António Ferreira Rodrigues de Areia, do Quartel-General da Zona1 Militar da Madeira.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1991.)
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Inspecção-Geral do Exército
Inspector adjunto o brigadeiro, no quadro, (50277211) Eurico António de Carvalho e Me10 Sales Grade, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Comando-Chefe das Forças Armadas da Madeira
Brigadeiro (51412111) José Eduardo Carvalho de Paiva Morão, da
Presidência do Conselho de Ministros.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1991.)

Direcção do Serviço de lustiça e Disciplina
Brigadeiro (51395911) Joaquim Simóes Duarte, da Direcção da Arma
de Infantaria.
(Por portaria de 17 de Outubro de 1991.)

Quartel-General da Zona Militar dos Açores
Brigadeiro (5124111 1) António de Albuquerque, do Estado-Maior do
Exército.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1991.)

Escola do Serviço de Saiide Militar
Director o brigadeiro (51264611) Carlos Gonçalves do Amaral, da
Direcçáo do Serviço de Saúde Militar.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1991.)

Armas e serviços
Estado-Maior do Exdrcito
Coronel de infantaria, no quadro, (50189311) José Alberto Cardeira
Rino, da Direcção da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, no quadro, (50994511) Abílio Lagartinho Rodrigues, do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1991.)

Coronel de infantaria, adido, (50181811) Joaquim da Conceição Faleiro Bramão, da PoIícia de Segurança Pública.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1991.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (43431462) António Lourenço Guedes, da Guarda Nacional Republicana.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Major de infantaria, no quadro, (18224576) António No6 Pereira
Agostinho, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 26 de Junho de 1991.)

Major de infantaria, no quadro, (18702971) Ambrósio Luís Mendes
Pechirra, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 26 de Julho de 1991.)

D i c ç ã o da Arma de Engenharia
Coronel de engenharia, no quadro, (5077511 1) Eduardo Augusto Nunes
Pinto, do Regimento de Engenharia n.O 1.
(Por portaria de 23 Agosto de 1991,)

Tenente-coronel de engenharia (44412861) Alberto da Luz Augusto,
da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 2 de Outubro de 1991.)

Direcção da Arma de Transmissõee
Coronel de transmissões, no quadro, (07385963) Jorge Fernando Costa
Dias, do Depósito Geral de Material de Transmissões.
Coronel de transmissões, adido, (50773111) Luís Miguel da Costa
Alcides de Oliveira, da Escola Prática de Transmissões.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1991.)
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Coronel de transmissões, no quadro, (42479511) Carlos Manuel Verissimo da Cruz, da Academia Militar.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Tenente-coronel de transmissões, no quadro, (09923767) Macário Filipe Camilo, da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do
Exército.
(Por portaria de 9 de Outubro de 1991.)

Major de transmissões, no quadro, (03364772) João Maria do Couto
Lemos, da Escola Prática de Transmissões.
Major de transmissões, no quadro, (10308668) João Pedro de Oliveira
Ferreira, do Regimento de Transmissões.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Direcção do Serviço de Pessoal
Coronel de artilharia, no quadro, (50041111) Luís Manuel Branco
Domingues, da Direcção da Arma de Artilharia.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1991.)

Direcção do Serviço de Administração Militar
Coronel do serviço de administração militar, no quadro, (50473611)
Augusto Pires de Sousa Neves, do Centro de Gestão Financeira
da Região Militar do Sul.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1991.)

Major do serviço de administração militar, no quadro, (15359973)
José Manuel Semedo Praça Frederique, do Centro de Gestão
Financeira Geral.
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (07276678)
João Manuel de Castro Jorge Ramalhete, do Instituto Militar dos
Pupilos do Exército.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Direcção do Serviço de Material
Major do serviço de material, material, no quadro, (01917177) Alfredo
de Oliveira Gonçalves Ramos, do Depósito Geral de Material
de Guerra.
(Por portaria de 1 de Agosto de 1991.)
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Major do serviço de material, adido, (00039267) Carlos Alberto
Gonçalves Oliveira, do CINCIBERLANT.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1991.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, (10107179)
José Maria Monteiro Varela, da Escola PrBtica de Administração
Militar.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1991.)

Direcção do Serviço de Intendência
Coronel do serviço de administração militar, no quadro, (50034711)
Carlos Alberto Peres Neves, da Direcção do Serviço de Administração Militar.
(Por portaria de 27 de Setembro de 1991.)

Tenente-coronel do serviço de administração militar (03999065)
Fernando Manuel da Silva Ascenção, da 1." Brigada Mista
Independente, Batalhão de Apoio e Serviços (Agrupamento
Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 16 de Setembro de 1991.)

Diecção do Serviço de Safide
Capitão do serviço de saúde, médico, adido, (5025561 1) Daniel Jorge
Relvas Almeida de Carvalho, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa.
(Por portaria de 18 de Outubro de 1991.)

Chefia do Serviço Cartográfico do Exército
Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (31626861) António Manuel
Luís de Sousa Prazeres, do Grupo de Artilharia de Guarnição
n . O 2.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1991.)

Capitão do serviço geral do exército, adido, (32244860) João Sousa
Presumido, da Direcção do Serviço de Pessoal.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1991.)
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Quartel-General da Região Militar do Norte
Coronel de engenharia (50770711) João Marçal Correia Leite, da
Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do Exército.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (05776664) António Feijó
Andrade Gomes, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1991.)

Quartel-General da Região Miiitar do Sul
Coronel de artiiharia, no quadro, (504481 11) Alvaro Martins, do
Regimento de Artilharia de Lisboa.
(Por portaria de 26 de Setembro de 1991.)

Major de infantaria, no quadro, (17530372) Carlos Gonzaga Brás
do Vale, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 31 de Agosto de 1991,)

Major de infantaria, no quadro, (14033168) António José Marques
Pires Nunes, do Instituto de Altos Estudos Militares.
(Por portaria de 9 de Setembro de 1991.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, (19071377) Joaquim
José Cebola Rodrigues, do Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo
de Faro.
(Por portaria de 17 de Outubro de 1991.)

Quartel-General da Zona Militar da Madeira
Coronel de infantaria, adido, (51400511) António Gil Marques
Nunes, do Comando-Chefe das Forças Armadas da Madeira.
(Por portaria de 14 de Junho de 1991.)

Regimento de Infantaria nP 1
Coronel de infantaria, no quadro, (50994511) Abílio Lagartinho
Rodrigues, da Direcção da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1991.)
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Regimento de Infantaria de Beja
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (03091265) Rui Edgar Babo
de Castro, da Academia Militar.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (5151631 1) Francisco
da Silva Mateus, do 'Distrito de Recrutamento e Mobilização
do Funchal.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1991,)

Regimento de Artilharia de Costa
Capitão de artilharia, no quadro, (08591279) António Francisco
Fialho Gorrão, do Grupo de Artilharia de Guarnição nP 2.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1991.)

Regimento de Artilharia de Liboa
Coronel de artilharia, no quadro, (51464711) Carlos Alberto Simões
Manique, da Direcção de Transportes.
(Por portaria de 26 de Setembro de 1991.)

Centro de Instrução de Artilharia Antiaéria de Cascais
Capitão de artilharia, no quadro, (10523283) João Jorge Botelho
Vieira Borges da Academia Militar.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Escola priitica de Cavalaria
Tenente de serviço geral do Exército, no quadro, (09331676) Joaquim
Rosa Bernardino Vitorino, do Distrito de Recrutamento e
Mobilização de Santarém.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1991.)
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Escola Prtítica de Engenharia
Tenente-coronel de engenharia (41478962) Carlos Manuel Ferreira e
Costa, da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras do
Exército.
(Por portaria de 7 de Outubro de 1991.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Tenente-coronel de engenharia, no quadro, (02291863) Eduardo
Augusto Carneiro Teixeira, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1991.)

Capitão de engenharia, no quadro, (16611581) Nuno Francisco Vaz
das Neves Esteves, do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto.
(Por portaria de 1 de Março de 1991.)

Escola Prtítica de Transmissões
Major de transmissões, no quadro, (09201673) José dos Santos Matias,
do Instituto Superior Militar.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Major de transmissões, no quadro, (04426667) Dário Fernandes de
Morais Carreira, da Academia Militar.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Escola PrBtica de Administração Militar
Tenente do serviço geral do Exército (12604578) Lourenço José Rocha,
da Direcção do Serviço de Pessoal.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1991.)

Esccola Prtítica do Serviço de Transportes
Capitão do serviço de material, manutenção, adido, (42039157) Arménio Rodrigues, da 1." Brigada Mista Independente, Batalhão de
Apoio e Serviços (Agrupamento Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 15 de Agosto de 1991.)

Batalhão do Serviço Geral do Exercito
Capitão do quadro técnico de secretariado, no quadro, (05937767)
Mhrio Avelino Furtado Avelar de Sousa, da Chefia do Serviço
Geral do Exército.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1991.)
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I P Brigada Mista Independente

Batalhão de Apoio e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Major do serviço de material, material, no quadro, (04145166) António
Augusto Raposo Alves, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1891.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Aveiro
Capitão do quadro técnico de secretariado, no quadro, (06796969)
Oscar Seabra David, da Escola PrBtica do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Castelo Branco
Capitão do quadro técnico de secretariado, no quadro, (17926571)
Victor Rosa Gama, do Centro de Estudos Psicotécnicos do
Exército.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Faro
Tenente do serviço geral do Exército (03723775) Rogério Correia dos
Reis, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores.
(Por portaria de 16 de Agosto de 19913

Distrito de Recrutamento e Mobiiação de Lisboa
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (09680673) Carlos
Pires Martins, do Regimento de Artilharia Antiaérea na0 1.
(Por portaria de 17 de Outubro de 1991.)

Capitão do serviço geral do Exército (50585311) António Agostinho
Mestre, do Regimento de Artilharia Antiaérea n.O 1.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1991.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta Delgada
Capitão do quadro técnico de secretariado, no quadro, (07622363)
Jorge António Monteiro Lopes, do Regimento de Infantaria de
Ponta Delgada.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (51069111) José
Augusto Dias Ferreira, do Presídio Militar.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1991.)

Instituto de Altos Estudos Militares
Major de artilharia, no quadro, (19384070) Victor Daniel Rodrigues
Viana, da Direcção da Arma de Artilharia.
(Por portaria de 20 de Setembro de 1991.)

Major de cavalaria, no quadro, (14487775) Mário Rui Correia Gomes,
da Direcção da Arma de Cavalaria.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1991.)

Major de cavalaria, no quadro, (62253575) Raul Jorge Laginha Gonçalves Passos, da Direcção da Arma de Cavalaria.
(Por portaria de 24 de Setembro de 1991.)

Major de transmissões, no quadro, (14023675) Rui Manuel Xavier
Fernandes Matias, da Direcção da Arma de Transmissões.
Major do serviço de material, no quadro, (01917177) Alfredo de
Oliveira Gonçalves Ramos, da Direcção do Serviço de Material.
(Por portaria de 20 de Setembro de 1991.)

Academia Militar
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (43431462) António Lourenço Guedes, da Direcção da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1991.)
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Major de cavalaria, no quadro, (05592279) José Maria Rebocho Pais
de Paula Santos, do Centro Militar de Educação Ffsica, Equitação
e Desportos.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1991.)

Major de serviço de administração militar, no quadro. (09026475) José
de Jesus da Silva, da Direcção do Serviço de Administração
Militar.
(Por portaria de 20 de Setembro de 1991.)

Iastituto Militar dos Pupilos do Exército
Coronel de engenharia, adido, (50771211) José Gerardo Barbosa
Pereira, da Academia Militar.
Tenente-coronel de infantaria, supranumerário permanente, (45574356)
José Luis Goulão Freire, da Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (38342062) Jorge Alves
Feio Cerveira, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 15 de Abril de 1991.)

Centro de Gestão e Fianças de Santa Margarida
Tenente do serviço geral do Exército (03765678) Alfredo Joaquim
Esteves Carmona, da Escola Prática de Cavalaria.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1991.)

Centro de Estudos Psicotécnicos do Exército
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, (07616277) Serafim
Marques Ribeiro, da Escola Prática do Serviço Veterinário Militar.
(Por portaria de 7 de Outubro de 1991.)
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Delegação do Serviço de Material da Zona Militar da Madeira
Major de transmissões, manutenção, no quadro, (51332911) José
Bernardino de Jesus Abelha, da Direcção do Serviço de Material.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1991.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Major do serviço de material, manutenção, (51118111) João Luís
Filipe Chaveiro Brunheira, da Direcção do Serviço de Material.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1991)

Adidos
Forças de Segurança de Macau
Tenentecoronel de infantaria, adido, (5 1000011) Fernando da Silva
Pinto Ribeiro, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
('Por portaria de 13 de Agosto de 1991.)

Cinciberland
Major do serviço de material, material, no quadro, (10633869) Leonardo Fernandes Antão, da Direcção do Serviço de Material.
(Por portaria de 30 de Setembro dc 1991)

VI

-DECLARAÇÕES

Colocações e desempenho de funções
Continuam na efectividade de serviço
1) O major do serviço geral do Exército (50526111) Lauro Baltazar da Costa continuou a prestar serviço na Delegação do Porto do
Serviço de Polícia JudiciBria Militar, após a sua passagem à situação
de reserva em 8 de Novembro de 1991.

'
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2) O major de infantaria (03236954) Rui Faria de Oliveira continuou a prestar serviço na Comissão Técnica do Serviço de Informações da República, após a sua passagem h situação de reserva em
2 de Maio de 1986.

Outras situações

3) Passou a desempenhar as funções de Subdirector da Manutenção Militar, desde 23 de Setembro de 1991, o tenente-coronel do serviço de administração militar (51425911) Joaquim Jorge Carvalho
da Cunha Caetano.

Cursos, estágios e tirocínios
4) Deve ser averbado ao coronel de infantaria (51404111) Francisco Nunes Roque o ~NationalSecurity Management Course)), que
frequentou por correspondência pela National Defense University de
Washington, nos Estados Unidos da América, com aproveitamento.
5) Deve ser averbado ao tenente-coroneI de engenharia
(01341685) João Maria de Vasconcelos Piroto o «Euro/Nato Training

M7eapons Course~e o ~CoursSupérieur de Formation Logistic~,que
frequentou na República Federal da Alemanhã e em França, nos
períodos de 25 de Setembro de 1990 a 5 de Outubro de 1990 e 9 de
Setembro de 1991 a 4 de Outubro de 1991, com aproveitamento.
6) Deve ser averbado ao tenente-coronel de artilharia (04997464)
Tosé Luís Pinto Ramalho o 78.0 Curso do Colégio de Defesa Nato, que
frequentou em Itália, no periodo de 15 de Fevereiro a 26 de Julho
de 1991, com aproveitamento.
7) Deve ser averbado ao tenente-coronel médico (18901570)
João Gabriel Bargão dos Santos o Estágio de Cirurgia Ortopédica
que frequentou nos Estados Unidos da América no periodo de 1 de
Junho de 1991 a 30 de Julho de 1991, com aproveitamento.
8) Deve ser averbado ao capitão de infantaria (03094283) João
Manuel de Sousa Meneses Ormonde Mendes o ~InfantryOfficer Basic
Course)),que frequentou nos Estados Unidos da América no período de
7 de Janeiro de 1987 a 3 de Novembro de 1987, com aproveitamento.
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9) Devem ser averbados ao capitão de infantaria (01341685) Rui
Manuel Neves Azevedo Machado os Cursos de «Airbone» e «Rangers)>
que frequentou nos Estados Unidos da América no período de 10 de
Maio de 1991 a 31 de Maio de 1991 e 28 de Junho de 1991 a 3 Setembro de 1991, com aproveitamento.
10) Deve ser averbado ao capitão de engenharia (13753582)
José Nunes da Fonseca o Curso de Vias de Comunicação que frequentou em Espanha, no período de 1 dc Outubro a 30 de Junho de 1991,
com aproveitamento.
11) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Radar de Artilharia AntiaéreaIFAAR, que frequentaram no Centro
de Instrução de Artilharia Antiaérea e de Costa, no período de 16 de
Setembro de 1991 a 18 de Outubro de 1991, com a classificação que
a cada um se indica (em valores):

-Tenente

de artilharia (09177683) Manuel Maria Barreto Rosa,

18,25.

-Tenente

de artilharia (04149087) Fernando Joaquim da Luz Costa,

16,23.
12) Deve ser averbado ao alferes de infantaria (16232581) Jorge
Manuel Barros Gomes o ((Advanced Methods of Instruction and Instructor Supervisor Course» que frequentou no Reino Unido no período
d e 3 de Junho de 1991 a 7 de Junho de 1991, com aproveitamento.

Rectificações
13) Na Ordem do Exército, 2.= série, n." 13, de 1 de Julho de
1991, página 824, na parte respeitante ao capitão (51 172111) Manuel
Augusto Seixo, onde se lê a36 anos de serviço)) deve ler-se «41 anos
e 27 dias de serviço)).
14) Na Ordem do Exército, 2.n série, n.O 3, de 1 de Fevereiro
tlc 1991, página 251, respeitante ao obituário do capitão (51434611)
Lrivínio Magiio Pinto de França e do major (51284411) Napoleáo
de Passos Correia, onde se lê ((17 e 22 dejaneiro)) deve ler-se, respectivamente, ((12 e 19 de Janeiro».
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VI1 - OBITUARIO

Maio, 28 -Tenente miliciano de administração militar (40006255),
na situação de reserva, José Luís Trindade de Miranda, do
Quartel-General da Região Militar do Centro.
junho, 23 -Tenente miliciano de infantaria (05364764), na situação
de reserva, Olimpio dos Anjos Piteira Chamorra, do Quartel-G~L
neral da Região Militar de Lisboa.
Agosto, 4- Alferes miliciano do serviço de material (03844964), na
situação de reserva, João José da Costa, do Quartel-General da
Região Militar Norte.
Outubro, 1 -Brigadeiro reformado (51105611) Alberto Araújo e Silva, da Direcção de Serviço de Pessoal.
Outubro, 24 -Tenente reformado (50553111) Daniel da Costa Rodrigues, do Quartel-General da Região Militar do Norte.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
José Alberto Loureiro dos Santos, General
Está conforme:

O Ajudante-General

Silvino da Cruz Curado, General

ORDEM DO EXÉRCITO
~."ÉRIE
N.P 23/1 DE DEZEMBRO DE 1991

Publica-se ao Exército o seguinte:
I

-DECRETOS, PORTARIAS E DESPACHOS
Ministdrio áa Defesa Nacional
Estado-Maior do Exdrcito
Dspacho nP 98/91

Assunto: Nomeação do 2O
. Comandante da Região Militar do Centro
1. Nomeio para o cargo de 2.0 Comandante da Regiáo Militar do Centro o brigadeiro (51085411) António Gabriel Albuquerque

Gonçalves.
2. O brigadeiro Albuquerque Gonçalves assumiri as suas novas funções em data a indicar oportunamente.
Lisboa, 12 de Junho de 1991. - 0 Chefe do Estado-Maior do
Ex6rcit0, Josb Alberto Loureiro dos Santos, general.
Despacho na0161/91

-4ssunto: Nomeação de um Oficial General
1. Nomeio para o cargo de professor do Instituto de Altos Estudos

Militares, em regime de acumulaçáo com as suas actuais funções,
o brigadeiro (50767311) João Carlos de A. de Araújo Geraldes,
director do Gabinete de Estudos e Planeamento do Estado-Maior
do Ex6rcito.
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2. O presente despacho produz efeitos a partir de 31 de 01
1991 (inclusive).

Lisboa, 6 de Novcinbro de 1991. - 0 Chefe do Estad
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.

10

Despacho n.O 163191
Assunto: Membros do Conselho Superior do Exército (CSE) para 1991
Nos termos do nP 3 do artigo 24." do Decreto-Lei n.O 949176, de 31 de
Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pelo artigo 1.O do
DecreteLei n.O 457177, de 4 de Novembro, nomeio membro do
CSE, para 1991, o general, Alberto Porfírio de Carvalho e Silva,
em substituição do general, Fausto Pereira Marques, que passou
21 situação de reserva.
Lisboa, 7 de Novembro de 1991. - 0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberto Loureiro dos Santos, general.
Despacho n.O 167191
Assunto: Nomeação para a frequência do Curso Superior de Comando
e Direcção de 1992-93
Ouvido o Conselho Superior do Exército, reunido em 15 de Novembro
de 1991, nomeio para a frequência do Curso Superior de Comando e Direcção do ano lectivo de 1992-93 os seguintes oficiais:
Infantaria
Coronel (51405611) Herculano Soares Martins, da CHERET;
Coronel (50189311) José Alberto Cardeira Rino, do EME;
Coronel (50992911) Rui Antunes Tomaz, da DAI;
Coronel (50993511) Eduardo Alberto de Veloso e Matos, das FSM.
Artilharia
Coronel (50447111) Samuel Matias de Amaral, da DAA;
Coronel (51372811) Tito Luís de Almeida Bouças, do EME.

ORDEM DO EXBRCITO N." 23

2.' Sbrie

1309

Cavalaria
Coronel (51699711) Manuel Urbano Moreira Dias, da EPC.
Engenharia
Coronel (50774311) Napoleão Paulo da Silva, da EPE.
Transmissões
Coronel (50776211) João Manuel Maia de Freitas, do R Tm.
Serviço de Saúde
Coronel (52156311) Artur Pinto de Magalhães Mateus, do HMP.
Serviço de Administração Militar
Coronel (50473811) Ivo Cabaço de Alrneida Estudante, da EPAM.
Lisboa, 18 de Novembro de 1991. - 0 Chefe do Estado-Maior do
Exército, José Alberfo Loureiro dos Santos, general.

11- JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações
PRESIDÉNCIA DA REPÚBLICA
Chancelaria das Ordens Portuguesas
Por despachos do Primeiro-Ministro de 11-7-91:
Autorizadas as individualidades abaixo indicadas a aceitarem as
seguintes condecorações:
General Alípio Tom6 Pinto -agraciado com o grau de comendador
da Ordem do Mérito Militar do Brasil.
Coronel Diocleciano Roque da Silva- agraciado com a medalha da
Ordem do Mérito Santos Dumond do Brasil.
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Tenente-coronel Hélder dos Santos Castro Rodrigues - agraciado com
a medalha da Ordem do Pacificador do Brasil.
1-10-91. - 0 Secrethrio-Geral, José Vicente de Bragança.
(D.R., 11-Sbrie,

n." 250. de 30 de Outubro de 1991.)

Secretaria-Geral
Por decreto de 27-9-9 1:

-

General Goffredo Canino, de nacionalidade italiana agraciado com
o grau de grá-cruz da medalha de mérito militar.
9-10-91.

-O Secretário-Geral, José Vicente de Bragança.

(D.R.. 11-Sbrie,

n.O

243, de 22 de Outubro de 1991.)

Ministdrio da Defesa Nacional
Estado-Maio~Generaidas Forças Armadas
Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 22.O, 23.O, n.O 1, 62.O, n.O 1, e 67.O, n.O 3, do
Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Dec. 566171,
de 20-12, condecorar com a medalha de ouro de serviços distintos
o general Ramiro José Marcelino Mourato.
15-10-91.- O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Antbnio Soares Carneiro, general.
(D. R.. 11-SBrie,

n." 254, de 5 de Novembro de 1991.)

Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 22.O, 23.", n.O 1, 62.O, n.O 1 e 67.O, n.O 3, do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Dec. 566171, de
20-12, condecorar com a medalha de ouro de serviços distintos o
general António Ferreira Rodrigues de Areia.
15-10-91.-O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Antbnio Soares Carneiro, general.
(D. R., I1

-SBrie, n." 254, de

5 de Novembro de 1991.)
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Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos, 21P, n.O 1, 25.O, nP 1, al. 4, 62P, nP 1, e 67P,
n.O 3, do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo
Dec. 566171, de 20-12, condecorar com a medalha de prata de
serviços distintos o tenente-coronel TM (engenheiro) Francisco
António Fialho da Rosa.

-

9-7-91. O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
Antdnio da Silva Osdrio Soares Carneiro, general.
(D.R., I1 -S6rie.

n." 167, de 23 de Juba de 1991.)

Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 21.O, n.O 1, 25.O n.O 1, al. a), 62." n.O 1, e 67.O,
n.O 3, do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo
Dec. 566171, de 20-12, condecorar com a medalha de prata de
serviços distintos o coronel de infantaria (51303911) Carlos
Alberto Rebelo Marques.

-

25-9-91 O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
Antdnio Soares Carneiro, general.

CC.R., I1 -Série,

n." 235. de 12 de Outubro de 1991.)

Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 21.O, n.O 1, 25.O, n.O 1, al. a), 62.O, n.O 1, e 67.O,
n.O 3, do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo
Dec. 566171, de 20-12, condecorar com a medalha de prata de
serviços distintos o coronel de infantaria (50995211) Aibano da
Gama Diogo.
25-9-91 - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
Antdnio Soares Carneiro, general.
(D. R., I1 - Serie, n." 235, de 12 de Outubro de 1991.)
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Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 33.O, 35.O, n.O 2, al. a), e 67.O, n.O 3, do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Dec. 566171, de 20-12,
condecorar com a medalha de mérito militar de 1." classe o
tenente-coronel SM/ST Res. Carlos Chaves Alves de Sousa.
22-7-91 -O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
António Soares Carneiro, general.
(U.R., I1 -S6rie,

n." 198, de 29 de Agosto de 1991.)

Portaria
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos
termos dos artigos 35.O, n.O 2, al. a), 37.O e 67.O, n.O 3, do Regulamento da Medalha Militar, aprovado pelo Dec. 566171, de 20-12,
condecorar com a medalha de mérito militar de 1." classe o
coronel do Exército italiano Pier Giorgio Segala.

-

30-9-91 O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
António Soares Carneiro, general.
(D. R., 11-SBrie,

n." 243, de 22 de Outubro de 1991.)

Estado-Maior do Exercito
Por portaria de 15 de Julho de 1991
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.O e 22.O, com referência ao n.O 3 do artigo
67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de
1971, o general, na reforma, (50596311) José Manuel Bettencourt Conceição Rodrigues.
Por portaria de 2 de Setembro de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a rnedalha de ouro de serviços distintos, por ter sido considerado ao
abrigo dos artigos 21." e 22.O, com referência ao n.O 3 do arti-
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go 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de
1971, o general (5 13805 11) Fausto Pereira Marques.
Por portaria de 8 de Setembro de 1991
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.O e 25.O, com referência ao n.O 3 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o brigadeiro (51302511) Rui Ernesto Freire
Lobo da Costa.
Por portaria de 25 de Setembro de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
- no abrigo dos artigos 21." e 25.O, com referência ao n.O 3 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel de infantaria (46381361) Hé1der dos Santos Castro Rodrigues.
Por portarias de 29 de Setembro de 1991
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.O, com referência ao n.O 3 do
artigo 67.O, todos do Rsgulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o brigadeiro (51369911) Júlio Faria Ribeiro
de Oliveira.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21.O c 25.O, com referência ao na03 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de infantaria (43451561) Joaquim
Ferreira de Barros.
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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.O, com referência ao n.O 3 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel de artilharia (09493365) Aníbal José Rocha Ferreira da Silva.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 21." e 25.O, com referência ao n.O 3 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o coronel tirocinado de cavalaria (51306011)
João Luís da Costa Estorninho.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medadalha de prata de serviços distintos, por ter sido considerado
ao abrigo dos -artigos 21." e 25.O, alínea c ) , com referência ao
n.O 1 do artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de
Dezembro de 1971, o tenentecoronel de cavalaria (32255060)
Raul Fernando Durão Correia.
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.O e 25.O, com referência ao n.O 3 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel de transmissões (31478362).
Francisco José Ferreira de Bastos Moreira.
Por portarias de 4 de Novembro de 1991

,

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 21P e 25P, com referência ao nP 1 do
artigo 67.O, todos do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel de infantaria (36269060) António Jorge dos Reis Teixeira Sampaio.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de mérito militar de l.n classe por, segundo parecer do
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Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33.0 e 36.0 do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1991, o coronel tirocinado de infantaria, na reservo, (50092011) Manuel Lima Pinho
de Oliveira.
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.O do Regulamento da
Medalha Militar de 20 de Dezembro de 1971, o coronel de
infantaria (51403911) José Alberto Reynolds Mendes.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de mérito militar de 2.8 classe por, segundo parecer do
Conselho' Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33." e 36P do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel
de infantaria (71248065) Fernando Abel de Azambuja Vidigal.
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.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel
de infantaria (39521862) Am6rico Alberto Rodrigues de Paula.
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.O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de infantaria (09373569)Manuel Silva Rodas.
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.O e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de infantaria (00072274)Manuel Diamantino Pinheiro 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 conside-
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rado ao abrigo dos artigos 33." e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o tenente-coronel
de cavalaria (03935864) José Carlos Cadavez.
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 Esército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 33." e 36.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major de cavalaria (18575272) Luís Manuel Martins de Assunção.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a inedalha 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.O do Regulamento da
Medalha Militar, de 20 de Dezembro de 1971, o major do serviço
de administração militar (00448970) Mário Alexandre Alves de
Antunes.
Por portarias de 20 de Junho de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a medalha de mérito militar de 2." classe, o tenente-coronel Richard A.
Rodrigues, do Exército dos Estedos Unidos da América, nos termos do artigo 37." e n.O 3 do artigo 67.O do Regulamento da
Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças
Armadas, de 20 de Dezembro de 1971.
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.O 566171, de 20 de Dezembro, os seguintes oficiais:
1 de Outubro de 1991
Capitão do srrviço geral do Exhcito (42199260) Manuel Marques
Ferreira;
Capitão do serviço geral do Exército (50970111) Manuel Soares de
Oliveira Gaspar.

2:

Sirie

ORDEM DO EXERCITO N." 23

1317

14 de Outubro de 1991

Coronel de cavalaria (50434011) Luís Gonzaga Ribeiro Goulão;
Coronel do serviço de material, engenheiro, (50769511) Augusto Manuel Ribeiro de Barros Bismarck;
Tenente-coronel de infantaria (36269060) António Jorge dos Reis Teixeira Sampaio;
Major de transmissões (39243061) Francisco do Nascimento Rodrigues;
Capitão do serviço geral do Exército (51296011) Joaquim Ribeiro
Rosa;
Capitão do QTS, na reserva, (31429057) Guilherme André Coelho
D'Oliveira Reis,
Capitão do QTS, na reserva, (34771750) José Estanislau Oliveira
Guerreiro;
Capitão do QTS, na reserva, (31915255) Luís Filipe Azedo Moreira
Feio.
Por despachos do Primeiro-Ministro de 11 de Julho de 1991, publicados no Diário da República n.O 250, I1 Série, de 30 de
Outubro de 1991, foram autorizados a aceitar as condecorações
estrangeiras, abaixo designadas, os seguintes oficiais:
General (51393311) Alípio Tomé Pinto, o grau de Comendador da
Ordem do Mérito Militar, do Brasil;
Tenente-coronef de infantaria (46381361) Hélder dos Santos Castro
Rodrigues, a Medalha da Ordem do Pacificador, do Brasil.
Conforme comunicação da Chancelaria das Ordens Honorificas
Portuguesas, foram ali registados os diplomas de concessão das
seguintes condecorações aos oficiais abaixo designados:
General (50275011) José dos Santos Correto Curto, Grá-Cruz da
Ordem do Mérito da Democracia Cipriota;
General (51468311) Carlos Manuel Azeredo Pinto Me10 e Leme, Grã-Cruz da Ordem de Orange Nassau, da Holanda;
Coronel de cavalaria (50432711) Manuel Soares Monge, Grau de
Grande-Oficial da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, do
Brasil;
Major de infantaria (80000370) Vasco Henrique de S. Travassos
Valdez, Comendador da Ordem do Rio Branco, do Brasil.
Por portarias de 23 de Setembro de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques - Patrono do Exército, de 2." clas-
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se, nos termos do artigo 4." do Decreto-Lei n." 397185, de 11 de
Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 1.O do mesmo decreto, o tenente-coronel de artilharia
(46420556) Carlos Afonso da Fonseca Alferes.
Manda o Chefe do Estado-Maior do .Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques - Patrono do Exército, de 2." classe, nos termos do artigo 4.O i10 Decreto-Lei n . O 397185, de 11 de
Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 1.O do mesmo decreto, o tenente-coronel de artilharia
(50521011) Jacinto Manuel Barrelas.
Por portaria de 29 de Setembro de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques - Patrono do Exército, de 2." classe, nos termos do artigo 4.0 do Decreto-Lei n . O 397185, de 11 de
Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 1." do mesmo decreto, o coronel de cavalaria (50433411) José
Guilherme Paixão Ferreira Durão.
Por portarias de 24 de Setembro de 1991
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques - Patrono do Exército, de 3." classe. nos termos do artigo 4.O do Decreto-Lei n . O 397185, de 11 dc
Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 1." do mesmo decreto, o capitão do serviço geral do Exército,
na reforma, (501917 11) António José Amaral.
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a
medalha D. Afonso Henriques - Patrono do Exército, de 3." classe, nos termos do artigo 4." do Decreto-Lei n." 397185, de 11 de
Outubro de 1985, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 1." do mesino decrcto, o capitão do serviço geral do Exército,
na reserva, (51092511) Agostinho Francisco de Macedo.

Louvores
Presid&nciado Conselho de Ministros
Serviço Nacional de Protecção Civil
Louvo o coronel António Manuel Paranhos Teixeira pela forma
cxcepcionalmente competente como desempenhou as suas funções
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de director do Serviço de Planeamento e Operações, a par da
permanente disponibilidade e dedicação sempre demonstradas ao
longo dos vários anos de existência do Serviço Nacional de Protecção Civil, na sequência, aliás, dos trabalhos já realizados
como membro da respectiva comissão instaladora.
Dotado de grande vivacidade intelectual, capacidade de trabalho
e elevados conhecimentos na área da protecção civil, o coronel
Paranhos Teixeira produziu inúmeras informações e estudos para
o eficaz accionamento dos assuntos à sua responsabilidade, particularmente iio âmbito da programação a nível nacional de
acções de prevenção e de socorro, no levantamento dos meios
e recursos e na inventariação das carências para fazer face a
catástrofes possíveis, e na orientação do funcionamento do centro
operacional, apesar dos escassos meios humanos e materiais disponíveis.
Teve igualmente acção de relevo no apoio às estruturas e responsáveis distritais e locais de protecção civil, orientando e colaborando na elaboração de vários planos de emergência externos
relativos aos complexos industriais em áreas consideradas críticas e de possível risco para as populações, bem como de exercícios realizados para testar tais planos, nomeadamente na Arca
de Estarreja, Sines e Constância.
Pelas qualidades profissionais e pessoais demonstradas, que lhe
granjearam a consideração e amizade de todos quantos com ele
privaram, e pela sua acção persistente, profícua e dedicada ao
longo de vários anos, considero que os relevantes serviços prestados pelo coronel Paranhos Teixeira no Serviço Nacional de
Protecção Civil são merecedores deste público louvor, que me
apraz conceder-lhe.
20 de Setembro de 1991.-0
Morgado, general.
(D.R.. 11-Série,

n.O

Presidente, Amílcar Fernandes

228, de 3 de Outubro de 1991.)

Ministdrio da Defesa Nacional
Gabinete do Ministro
No momento em que cessa funções, como assessor militar para
os assuntos do Exército do Ministro da Defesa Nacional, o coronel de infantaria Florindo Eugénio Baptista Morais, cumpre
realçar o espírito de dedicaçso e profissionalismo com que dcsempenhou as funções de que foi incumbido.
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Dotado de invulgares qualidades morais e profissionais, entre
as quais se destacam o muito bom senso, persistência e coragem,
cultivou o espírito de iniciativa e colaboração, imprimindo à sua
participação dinamismo e entusiasmo.
Mercê da sua grande capacidade de organização, permanente
disponibilidade e facilidade no estabelecimento de relações humasas, foi possível ultrapassar dificuldades e resolver os assuntos
mais sensíveis.
A formação moral e profissional do coronel Florindo Eugénio
Baptista Morais, a par da sua ccrrecção, humildade e honestidade intelectual, que são timbre do seu carácter, foram atributos que lhe granjearam a estima e consideração de todos os
que com ele privaram.
Por tudo o que atrás se expôs, torna-se o coronel Florindo Eugénio Baptista Morais justo credor deste público louvor, testemunho do apreço e reconhecimento do Ministro da Defesa Nacional
pelos serviços desempenhados, que considero individualmente relevantes e do mais elevado mérito.
Ministério da Defesa Naciona, 7 de Novembro de 1991.-0
Ministro da Defesa Naciona, Joaquim Fenlando Nogueira.
Louvo o tenente-coronel de infantaria José Eduardo Salomão Mascarenlias e o tenente-coronel de engenharia Carlos Alberto de
I Carvalho dos Reis que aceitaram, com enorme espírito de dedicação e de profissionalismo, a incumbência determinada pelo
Ministro da Defesa Nacional no sentido de participarem numa
missão extraordinária à Jugoslávia, integrada no processo de paz
conduzido pela Comunidade Económica Europeia.
Incluídos no primeiro núcleo da intervenção portuguesa, ultrapassaram com facilidade as naturais dificuldades que se lhes
depararam em tais circunstâncias e, em ambiente de tragédia,
descontrolo e brutalidade próprias da confrontação armada, realizaram, com risco da própria vida, as inúmeras e perigosas
missões de fiscalização de que foram incumbidos, em presença
das forças beligerantes.
Revelando um conjunto de qualidades pessoais, entre as quais
se destacam o muito bom senso, persistência e coragem moral,
cultivaram o relacionamento e imprimiram à sua participação
ânimo e dinamismo. Deste modo, ajudaram a cimentar uma
excelente cooperação e conjugação de esforços que se verificou
na resolução das inúmeras e delicadas questões locais em que
foram intervenientes, extravasando e complementando em muito
a tarefa de fiscalizar e promover o cessar-fogo.
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Por tudo o que atrás se expôs, tornaram-se os tenenies-coronéis
Salomão Mascarenhas e Carvalho dos Reis justamente credores
deste público louvor, testemunho do apreço e reconhecimento
do Ministro da Defesa Nacional pelos serviços desempenhados,
que considero individualmente extraordinários, relevantes e distintos.
18 de Outubro de 1991.-0
loaquirn Fernnndo Nogueira.
( D . R . , II-Série,

Ministro da Defesa Nacional,

n." 251, de 31 de Outubro de 1991.)

'Estado-Maior-General das Forças Armadas
Louvo o tenente-coronel de transmissões (engenheiro) Francisco António Fialho da Rosa porque vem desempenhando no EMGFA,
desde há cinco anos, dos quais os últimos quatro no Grupo de
Projectos Operacionais, exigentes e diversificadas funções, evidenciando sobejamente um conjunto de qualidades profissionais,
onde ressalta a elevada e actualizada competência técnica, invulgar capacidade de trabalho e assinalável espírito de missão, traduzido em extrema dedicação c empenhamento na resolução das
tarefas cometidas.
Referem-se especialmente os estudos de desenvolvimento de assuntos de tecnologia de ponta, como são os que respeitam aos
pssjectos operacionais em execução iio EMGFA, o Sistema Integrado de Comunicações Militares (SICOM) e o Sistema de Informação Gráfica (SIG), a execução de trabalhos de instalação
dos sistemas informáticos, iíudio, vídeo e ópticos nos centros
de operações do CEMGFA e dos Comandos-Chefes das Forças
Armadas dos Açores e da Madeira e das redes de comunicações
seguras entre aqueles centros, a participação no estabelecimento
de importantes ligações com organismos nacionais (TELECOMI
/CTT, EID, etc.) e da NATO (SHAPE, NACISA), que tem
vindo a prestar apoio técnico aos projectos citados, e ainda no
relacionamento com os ramos com vista à harmonização dos
rzspectivos interesses relativamente ao SICOM.
No exercício destas diversas e complexas actividades o tenente-coronel Fialho da Rosa evidenciou a sua valiosa experiência e
pautou a sua actuação com lealdade, inteligência e objectividade,
exprimindo as suas opiniões, numa perspectiva construtiva, com
frontalidade e franqueza e com exemplar espírito de colaboração.
Por todas as qualidades apontadas eacção~desenvolvidana área
das telecomunicações em benefício das Forças Armadas é de
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inteira justiça louvar o tenente-coronel de transmissões (engenheiro) Francisco António Fialho da Rosa, pelos serviços prestados no Estado-Maior-General das Forças Armadas, que classifico de extraordinários, relevantes e distintos.
9 de Julho de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, António da Silva Osdrio Soares Carneiro, general.
(D.R., 11-Série,

n." 167, de 23 de Julho de 1991.)

Ao cabo de uma carreira de mais de 40 anos vai, a seu pedido, deixar
a efectividade de serviço o tenente-coronel SM/ST Res. Carlos
Chaves Alves de Sousa.
Oficial dotado de forte personalidade, elevado aprumo e grande
perseverança, dedicou ao serviço todo o seu saber, com inexcedivel
competência, zelo, inteligência e ponderação.
Nos últimos 11 anos tem prestado serviço na Divisão de Logística
do EMGFA, onde desempenhou com reconhecida eficiência e natural desembaraço as inúmeras tarefas & que foi incumbido, sendo
de realçar as de representante do MDN na Comissão Sectorial dos
Produtos Industriais do Planeamento Civil de Emergência e na
Inspecção dos Explosivos, do Ministério da Administração Interna, e as de delegado do EMGFA na Comissão Técnica de Explosivos e Munições das Forças Armadas.
Como representante da Divisão de Logística participou também,
por forma altamente meritória e dinâmica, em numerosos e diversos grupos de trabalho, nomeadamente nos estudos que levaram
ao levantamento do Centro de Operações do CEMGFA, 3I implantação nacional do Sistema de Alerta NATO e ainda no planeamento dos exercícios («Tridente». «Aguia») e NATO (Wintex-Cimex»). «Hilex»).
Por úitimo merecem uma referência especial os estudos desenvolvidos, no âmbito da DILOG, pelo tenente-coronel Alves de Sousa
nas áreas de exportação e alienação de material de guerra: nos
sectores respeitantes 31 classificação, manuseamento e transporte
das munições e dos explosivos, e na implantação de normas
de segurança interna para a salvaguarda de matérias classicadas, de tudo resultando projectos de legislação e de regulamentos da maior valia para as Forças Armadas.
Assim fazendo uso da competência que me é conferida pelo artigo 2 1 . O do RDM, louvo o tenentc-coronel SM/ST Res. Carlos
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Chaves Alves de Sousa pelos serviços prestados na Divisão de
Logística do EMGFA, que considero relevantes e de extraordinário
mérito.
22-7-91 -O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
Antdnio Soares Carneiro, general.
(D.R.,II-Série. n." 198. de 29 de Agosto de 1991.)

Louvo o coronel de infantaria (50994511) Abilio José Lagartinho Rodrigues pela forma altamente dedicada e de elevada conduta como
desempenhou, durante três anos, as funções de adjunto do Exército da Missão Militar de Portugal junto da Organização do Tratado
do Atlântico Norte (OTAN), em que confirmou o seu alto sentido
de dever, de disciplina e de constante procura de melhorar os seus
conhecimentos e de bem servir a Pátria e as Forças Armadas.
Num período de rápidas e profundas mutações da Aliança face
As novas realidades das relações internacionais, o coronel Lagartinho Rodrigues teve a ser cargo d i t o áreas importantes do trabalho diário da Missão, participando em estudos e grupos de trabalho, especialmente relacionados com o «Army Board», as informações militares, as infra-estruturas e os assuntos de normalização de
armamentos e equipamentos. A par destas tarefas, desempenhou
trabalho muito importante relacionado com a inventariação do património da Missão e outros aspectos logísticos importantes para a
vida dos camaradas que prestam serviço na OTAN.
No desempenho de todas estas missões o coronel Lagartinho Rodrigues mostrou ser um oficial inteligente, com elevada sociabilidade e sentido do humano, atento a uma racional utilização de
recursos, tendo granjeado entre os seus camaradas nacionais e de
outros países da Aliança o respeito, a amizade e a profunda estima.
Desenvolvendo relações sociais de elevada correcção e sempre numa perspectiva do interesse nacional e inter alia, que deve caracterizar a presença de quadros das Forças Armadas em ambientes
internacionais, o coronel Lagartinho Rodrigues e sua familia foram
exemplos da maneira portuguesa de conviver e de respeitar dife
rentes culturas.
Pela acção desenvolvida, pela sua conduta exemplar e pela forma
como desempenhou esta missão, devem os serviços do coronel Lagartinho Rodrigues na Missão Militar OTAN ser considerados im-
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portantes e distintos, deles tendo resultado lustre para a Nação e
Forças Armadas.
9-8-91. -O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
Antdnio Soares Carneiro, general.
(D.R., 11-Séde,

n.O 198, de 29 de Agosto de 1991.)

Louvo o tenentecoronel de artilharia (02578463) António Ferreira da
Silva, porque durante o periodo de quatro anos em que prestou
serviço na Divisão de Pessoal deste Estado-Maior-General evidenciou superiores qualidades humanas e profissionais.
Foi notório o seu forte contibuto para a resolução cuidada e oportuna das múltiplas tarefas de que foi encarregado, afirmando grande capacidade de estudo e reflexão, de trabalho e de organização,
conseguindo projectos de soluções equilibradas, ajustadas e realistas.
Dotado de vincada personalidade, firmeza e sentido de dever, r e
velou notável sentido de colaboração, muito interesse pelo serviço,
grande desembaraço, elevado sentido das responsabilidades, lealdade e espírito de sacrifício.
O tenente-coronel Ferreira da Silva confirmou nesta nova comissZo
de serviço no Estado-Maior-General as suas elevadas qualidades,
alicerçadas na disciplina, dedicação e sentido de missão, prestando
serviços cujo mérito importa realçar publicamente.

-

30-8-91.
O Chefe do Estado-Maior-Generaldas Forças Armadas,
Antdnio Soares Carneiro, general.
(D. R., I1 -Série,

n." 210, de 12 de Setembro de 1991.)

Louvo o capitão de infantaria (806482) Jorge Manuel Saeiro Graça,
pela disponibilidade e pela muita eficiência com que durante cerca
de dois anos e meio desempenliou as funções de ajudante-de-campo do general Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Oficial muito aprumado e com muito boa formação militar, sensato e dotado de excelentes qualidades de iniciativa e desembaraço, o capitão Graça, sem se poupar a esforços e sem atender a
horários, desempenhou todas as suas tarefas com lealdade, dedicação e competência, no interior do gabinete como nos contactos
exteriores. Cuidadoso na preparação das deslocações de serviço
do CEMGFA e sempre atento à evolução dos acontecimentos
durante a execução daquelas em que participou, ele foi, em todas
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as ocasiões, o auxiliar pronto e eficiente que deixa em todos aqueles com quem contacta a excelente imagem a que a correcção das
suas atitudes faz jus.
Pelo que sucintamente se descreve, considero de inteira justiça, no
momento em que deixa aquelas funções, por ter sido nomeado para frequentar o curso de promoção a oficial superior, dar público
testemunho do muito apreço em que são tidos os serviços prestados pelo capitão de infantaria (806482) Jorge Manuel Soeiro Graça.
1-9-91. -O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
António Soares Carneiro, general.
(D.R.. I1 - Série, n." 240, de 18 de Outubro de 1991.)

Louvo o coronel de infantaria Albano da Gama Diogo (50995211)
porque, durante o periodo de mais de quatro anos em que vem
desempenhando funções de chefe de repartição na área da Segurança Militar, na Divisão de Informações Miiitares do EMGFA,
tem sido extraordinariamente eficiente e dedicado, o que, pelo seu
empenhamento sem reservas, tem contribuído para a obtenção de
resultados importantes e úteis para a decisão no âmbito das Forças Armadas e da Defesa Nacional.
Adaptando a área à sua responsabilidade às exigências das prioridades superiormente definidas, não s6 obteve e trabalhou dados
importantes para os estudos e relatórios de situação estratégica
e de segurança militar elaborados, como conduziu situações concretas de elevada delicadeza na defesa e garantia da segurança
nacional.
Inteligente, com elevado espírito de iniciativa e extrema lealdade,
revelando em permanência total disponibilidade para a conduta
de missões exigindo elevada coragem moral e física, mostrou-se
sempre pronto a ocupar os postos de maior risco, tendo tido oportunidade de, mais de uma vez, demonstrar a sua elevada capacidade de decisão e execução em circunstâncias difíceis.
Dotado de excelentes qualidades de carácter, a acção de chefia
que vem exercendo tem tido sempre por base os mais rigorosos
princípios da conduta militar e de sã e leal camaradagem, no relacionamento quer com superiores quer com subordinados.
Disciplinado e disciplinador, com o perfeito sentido da discrição,
oportunidade e da necessidade de conhecer, revelou sempre uma
linha de isenção, bom senso e independência, que muito tem contribuído para o auxílio da tomada de decisão a nível da divisão e
superior.
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O seu trabalho e da área que dirige tem permitido a obtenção de
dados significativamente importantes para a elaboração de estudos e análises de situação relativos a Areas de interesse para as
Forças Armadas e nacional, nomeadamente no âmbito dos processos de paz de Angola e Moçambique.
Os resultados concretos obtidos no cumprimento de missões recebidas levam a considerar que dos serviços prestados pelo coronel
Gama Diogo resultou honra e lustre para as Forças Armadas e
para o País e que os seus serviços devem ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.

-

25-9-91.
O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
António Soares Carneiro, general.
(D.R., 11- Série. n? 235, de 12 de Outubro de 1991.)

Louvo o coronel de infantaria Carlos Alberto Rebelo Marques,
(51303911) porque, no desempenho das funções de chefe da
Repartição de Informações Estratégicas da Divisão de Informações
Militares do EMGFA, tem afirmado extraordinária eficácia e
dedicação e tem contribuído para a obtenção de resultados muito
importantes e Úteis.
Quando confrontado com orientação superior no sentido de adaptar a sua repartição aos objectivos a atingir pela Divisão nessa
área, mormente os meios disponíveis, fê-lo com resultados positivos evidentes, inteira compreensão, noção exacta da amplitude de
missão e responsabilidade institucional e funcional.
Por iniciativa própria ou em resposta a orientação, superior,
conduziu a sua repartição para a elaboração de estudos e análises
de situação estratégica político-militar em áreas de interesses
nacional, que sempre se revelaram profundos, oportunos, prospectivos e isentos.
Em situações que exigiram especial atenção e análise real dos
factos, como o conflito do Golfo, o processo de paz em Angola
e em Moçambique ou a situação no leste europeu, foi sempre possível adequar os meios aos fins e produzir trabalho útil, oportuno, verosímil e de reconhecida importância a nível das Forças
Armadas e nacional.
Sempre disponível para assumir responsabilidades ou desempe
nhar missões exigindo elevada coragem e pronto a ocupar os postos
de maior risco, o coronel Rebelo Marques teve oportunidade de
demonstrar a sua elevada capacidade de planeamento, decisão e
execução em tais circustâncias.
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De extrema lealdade, clisciplinado e disciplinador, revelou sempre
inteligência e bom senso na liberdade de pensamento e de acção,
numa linha de isenção e independência, que muito tem contribuído
para auxílio da tomada de decisão ao nível da divisão e superior.
A importância do trabalho desenvolvido pelo coronel Rebelo Marques ao longo destes quatro anos ao serviço da Divisão de Informações no EMGFA é de molde a dever ser considerado que dos
serviços prestados resultou lustre e honra para as Forcas Armadas
e para o País e que esses serviços devem ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.
25-9-91. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas
António Soares Carneiro, general.
(D.R., 11-Sede,

n." 235, de 12 de Outubro de 1991.)

Louvo o capitão de infantaria (19690372) Jorge Manuel Vieira
Alves Ferreira, pela notável dedicação demonstrada ao longo
dos 13 meses em que prestou serviço na Unidade Nacional de
de Verificações neste EMGFA.
Tendo sido aqui colocado numa altura em que da UNAVE apenas existia o chefe, colaborou intensamente na organização, estruturação e implementação desta unidade, nomeadamente nos seus
cursos de formação de pessoal, não se poupando a esforços e
dedicando ao serviço as suas capacidades, inteligência e vontade.
De realçar a dedicação que lhe mereceu, em especial, a concepção
e criação do projecto de desenvolvimento da base de dados da
UNAVE, projecto em que os seus conhecimentos, dinamismo,
generosidade e iniciativa proporcionaram resultados importantes
e o apreço de autoridades nacionais e estrangeiras no âmbito da
NATO.
É ainda de salientar a capacidade de diálogo, lealdade, seriedade
e firmeza na defesa do interesse nacional, que sempre procurou
acautelar nas discussões no âmbito do DBMGINATO, onde a sua
capacidade e saber determinaram a sua indicação para liderar
grupos de trabalho e reuniões.
Pelas qualidades demonstradas, pela facilidade do seu relacionamento no serviço e fora dele e ainda pela profícua acção desenvolvida no campo informático, deve o capitão Ferreira, no momento
em .que deixa este EMGFA por ter sido nomeado para a frequên-
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cia do CEM, ser apontado como exemplo a seguir e merecedor de
que os serviços por si prestados hs Forças Armadas sejam considerados muito meritórios.
4-10-91. - O Chefe do Estado-Maior-Generaldas Forças Armadas,
António Soares Carneiro, general.
(D.R., 11-Strie,

n." 242. de 21 de Outubro de 1991.)

Louvo o general Ramiro José Marcelino Mourato porque durante cerca
de três anos, no desempenho das funções de representante militar
nacional junto do SHAPE, foi elemento de grande qualidade e
valia na participação das Forças Armadas Portuguesas na estrutura e nas actividades daqueie Comando da OTAN.
Oficial general de elevada craveira profissional, o então brigadeiro
Mourato desempenhou com grande brilhantismo as suas funções
num período caracterizado pelas dificuldades decorrentes da evolução rápida, permanente e profunda do contexto político-militar
internacional. O dinamismo, a facilidade de relacionamento, a
atenção dedicada aos assuntos e a compreensão dos problemas
evidenciados nos seus pareceres, comentários ou apreciações, designadamentc sobre os estudos ein curso naquele Comando facilitaram enormemente o trabalho do EMGFA e as decisões a tomar
pelo CEMGFA. As suas qualidades militares permitiram-lhe ainda, naturalmente, reunir B sua volta os oficiais portugueses em
serviço no SHAPE, contribuindo assim, através do seu apoio e do
seu conselho, para o bom desempenho destes entre os militares
aliados.
Portugal e as Forças Armadas Portuguesas saem portanto prestigiados no seio da Aliança e devem por isso ser considerados
extraordinArios, relevantes e muito distintos os serviços prestados
pelo general Ramiro José Marcelino Mourato (51411911)).
15-10-91. - O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Antdnio Soares Carneiro, general.
(D. R., I1 -Série,

nP 254. de 5 de Novembro de 1991.)

Louvo o general António Ferreira Rodrigues de Areia pela forma muito eficiente e prestigiante como exerceu as funções de comandantechefe das Forças Armadas no arquipélago da Madeira.
Oficial general muito distinto, confirmou uma vez mais a sua reconhecida competência profissional e as elevadas qualidades pessoais e militares de que é possuidor. Embora em acumulação
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com o comando da Zona Militar da Madeira, o então brigadeiro
Areia exerceu as funções de comandantechefe com verdadeiro
sentido de unidade das Forças Armadas, desenvolvendo em todas
as ocasiões os aspectos conjuntos e de cooperação inter-ramos. Para os estudos em curso sobre a reestruturação das Forças Armadas
e do Estado-Maior-General das Forças Armadas, deu valioso contributo com sugestões e pareceres oportunos, pertinentes e realistas sobre a estrutura de comando operacional que mais se adequar6 ao arquipélago.
A visita de Sua Santidade o Papa B Madeira e o combate B maré
negra que assolou a ilha de Porto Santo são acontecimentos em
que a participação das Forças Armadas foi bem demonstrativa da
capacidade do general Areia para congregar e coordenar esforços
dos três ramos e da excelência a que ele elevou as relações entre
as Forças Armadas e as autoridades regionais.
Devem assim ser considerados extraordinários, relevantes e muito
distintos os serviços prestados Bs Forças Armadas e a Portugal
pelo general António Ferreira Rodrigues de Areia (51276411).
15-10-91. -0 Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Antdnio Soares Carneiro, general.
(D.R.,11-Série. n." 254, de 5 de Novembro de 1991.)

Estado-Maior do Exército
Louvo o tenente-coronel de infantaria (36269060) António Jorge dos
Reis Teixeira Sampaio, da Direcçáo da Arma de Infantaria, pela
forma excepcionalmente competcilte, csclarecida, abnegada, brilhante e eficiente como vem desempenhando todas as importantes e diversificadas tarefas que a ele estão cometidas, algumas
da maior responsabilidade.
Inicialmente como adjunto e, nestes dois últimos anos, como
chefe da Secçao de Estudos Gerais da DAI, tem desenvolvido
uma acção altamente meritória, produzindo trabalhos que revelam extraordinária formação e conhecimentos técnico-profissionais, invulgar capacidade de organizacao e mbtodo, apurado
sentido de investigação, disponibilidade sem limites e inexcedível espírito de sacrifício e de missão.
No âmbito da doutrina, organização e reequipaniento da Arma
de Infantaria, o tenente-coronel Teixeira Sampaio vem tendo uma
acção determinante, de que se salientam os estudos e propostas
relativos à 1." e 2." Leis de Programação, aos Sistemas de
Armas de Tiro Tenso e Autodefesa, de Tiro Curvo e Anticarro,
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apresentando sempre soluções plenas de oportunidade e realistas,
que melhor servem a modernização da Infantaria Portuguesa.
Para além das suas funções orgânicas na DAI, e de director
de Programas de Reequipamento, o tenente-coronel Teixeira
Sampaio vem desempenhando, ainda, o cargo de oficial de
Segurança OTAN da DAI, recolhendo valiosos ensinamentos,
com interesse imediato nas provas operacionais do armamento
de calibre reduzido e de outros materiais e equipamentos sujeitos
a concurso para ulterior aquisição, e realizado notáveis trabalhos
de investigação e desenvolvimento, com relevo na Brea dos equipamentos optrónicos, processamento automático de tiro e equipamentos de segurança, creditando-se, assim, como um inestimável colaborador do General Director da Arma.
Pela constante reafirmaçáo das suas excepcionais qualidades e
virtudes militares, morais e cívicas, que o confirmam como um
militar de eleição, com indiscutível capacidade para o desempenho de funções de grande responsabilidade, e pela pluralidade
de actividades que impulsionou e executou ao serviço da Arma
de Infantaria, o tenente-coronel Teixeira Sampaio impôs-se como
um dos oficiais superiores mais briosos e competentes da sua
Arma, devendo os serviços por si prestados à Infantaria e ao
Exército, nestes últimos quatro anos, ser considerados como extraordinários, relevantes e distintos, de que resultou honra e
lustre para a Instituição Militar, que há muito serve entusiástica,
orgulhosa e devotamente.
Ministério da Defesa Nacional, 27 de Junho de 1991.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Saiztos,
general.
Louvo o brigadeiro (51369911) Júlio Faria Ribeiro de Oliveira, pela
forma distinta e muito prestigiante como exerceu, durante cerca
de três anos, as funções de 2." Comandante da Região Militar
do Sul.
Responsável, por delegação, pela área de instrução, acompanhou
com especial cuidado esta importante actividade, visitando com
muita frequência as Unidades e aconselhando os quadros a quem
transmitiu a sua já longa experiência e propondo ao Comandante
da Região medidas adequadas e pertinentes com vista a rentabilizar os escassos meios de pessoal existentes.
No comando da Brigada de Defesa Territorial do Sul, exerceu
também acção meritória e digna de destaque, inspeccionando
com frequência os encargos operacionais das Unidades, prepa-
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rando e executando os exercícios programados e outros da sua
iniciativa com recurso a novas tecnologias e transmitindo aos
quadros dinamismo e entusiasmo pela sua preparação e actualização.
Salienta-se também a sua actividade na área da conservação e
reparação das infra-estruturas militares existentes na Região, que
conhecia a fundo, fazendo propostas e acompanhando a execução
dos planos de obras visando proporcionar melhores condições de
vida às tropas e preservar o vasto e valioso património militar
à responsabilidade do Exército.
Oficial general muito rigoroso e exigente, de contacto fácil com
os seus subordinados, pautando a sua conduta pelos interesses
do Exército, muitas vezes com sacrifício da sua vida familiar,
prestou à Região Militar do Sul serviços excelentes e que trouxeram honra e lustre para o Exército, pelo que devem ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 23 de Julho de 1991. - 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos,
general.
Louvo o coronel tirocinado de cavalaria (51306011) João Luís da
Costa Estorninho, pela forma competente, dedicada e entusiástica como desempenhou todas as variadas missões que lhe foram cometidas ao longo de mais de trinta e seis anos de serviço
militar no activo, que em breve abandona por atingir o limite
de idade, e transitar para a situação de reserva.
Pautando toda a sua carreira militar por uma permanente disponibilidade, particular dedicação e interesse pelo serviço, espírito de iniciativa, discernimento na apreciação e elevada capacidade de decisão, o coronel tirocinado Estorninho marcou vincada presença ao longo dos anos nas funções que foi exercendo
nomeadamente no Regimento de Lanceiros n." 2, Academia Militar, Colégio Militar, Escola Prática de Cavalaria, Regimento
de Cavalaria do Porto, Macau, Moçambique e Angola até ao
posto de coronel. Já neste posto, a sua acção de comando na
Escola de Formação de Guardas da PSP, no Regimento de Cavalaria de Estremoz, e o exercício da função de chefia do Estado-Maior do Quartel-General da Região Militar do Sul, mereceu
a qualificação de serviços meritórios, extraordinários, relevantes
e distintos.
Desde 1988 estz oficial vem desempenhando com rara dignidade
as funções de Inspector (Interino) da Arma. A sua actuação
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junto dos comandos e órgãos de instrução das Unidades de
Cavalaria, bem como dos oficiais e sargentos instrutores, constituiu passo significativo na metodologia da instrução ministrada,
no aproveitamento dos recursos disponíveis e na credibilidade da
mesma.
Por tudo isto considero que o coronel tirocinado Costa Estorninho revelou ao longo da sua carreira aptidões e virtudes militares, inúmeras vezes reconhecidas, e que os serviços por si prestados, de que resultaram honra e lustre para o Exército e para
a Nação, devem ser considerados relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 23 de Julho de 1991.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, losé Alberto Loureiro dos Santos,
general.
Louvo o general, na reforma, (50596311) José Manuel Bettencourt
Conceição Rodrigues, pela forma excepcionalmente devotada,
esclarecida, dinâmica e muito eficiente como desempenhou, durante mais de dez anos, o importante cargo de presidente da
direcção da Empresa da Revista Militar, reafirmando, uma vez
mais, as altas virtudes e qualidades morais e militares patenteadas no decurso de uma brilhante e longa carreira, imbuída
de insuperável aprumo profissional e de ameigado apego ao
Exército e a toda a Instituição Militar.
Oficial de uma vasta e rica experiência profissional, extremamente culto e dotado de grande inteligência, revelou um profundo
conhecimento na área da Administração e das peculiaridades
que lhe são inerentes, incentivando, ainda contínua e empenhadamente, a colaboração das mais diversas entidades com a
Revista e propugnando, intransigentemente, pela manutenção da
qualidade do seu conteúdo e do prestígio de uma publicação
já muito mais que centeniria. Igualmente relevante e plenamente
conseguida foi a sua acção na procura do equilíbrio financeiro
da Empresa, que atingiu e vive hoje uma situação desafogada,
circunstância que não deixará de reflectir-se beneficamente no
seu futuro.
A notável acção desenvolvida pelo general Bettencourt Rodrigues
na direcção da Revista não se limitou, todavia, ao seu âmbito
interno. Assim, justo se torna salientar a sua prestigiante actividade, como representante da Revista em colóquios, seminários,
conferências e em outras iniciativas culturais de interesse não
só para a Revista, mas também para a Imprensa Militar no seu
conjunto e para a problemática da Defesa Nacional, assinalando,
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frequentemente, a sua presença com brilhantes, claras, oportunas
e altamente conceituadas intervenções, granjeando acrescido prestígio como oficial general de eleição, de alta craveira intelectual
e cultural, e de permanente exemplo de dignidade profissional e
de devoção à Instituição Militar.
Pela forma notável, honrosa e brilhante como desempenhou o seu
muito importante cargo, o general Bettencourt Rodrigues ficará
indelevelmente ligado à Revista Militar, para cujo prestígio e
renovação contribuiu abnegada e incondicionalmente, pondo à
prova o invulgar conjunto de qualidades e virtudes morais e militares que, desde há muito lhe é reconhecido, devendo os serviços
por si prestados, nestes úitimos dez anos, ser classificados como
extraordinários, relevantes e muito distintos, de que resultou evidente honra e lustre não s6 para a Instituição Militar, como para
outros Organismos e Instituições ligados à Defesa Nacional.
Ministério da Defesa Nacional, 29 de Julho de 1991.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, Josk Alberto Loureiro dos Santos,
general.

Louvo o general (51380511) Fausto Pereira Marques, pelo esclarecido
e excepcional zelo por si manifestados, durante cerca de três
anos, no cumprimento, de forma altamente honrosa e brilhante,
do importante cargo de Comandante da Região Militar do Centro.
Oficial com uma brilhante folha de serviços, dela se destacam o
seu comportamento no comando de forças em actividade operacional, o qual fez jus a altos e honrosos galardões pelo valor
militar, lealdade e mérito demonstrados, o comando do Regimento
de Caçadores Pára-quedistas e do Regimento de Infantaria de
Castelo Branco e, já como oficial general, o comando da Brigada
de Forças Especiais (de Ju186 a Abr88) grande unidade cujo
arranque muito ficou a dever à sua competência, experiência, bom
senso e entusiasmo; merecem ser igualmente sublinhadas as suas
qualidades de oficial de estado-maior, manisfestadas no desempenho dessas funções quer nos Estado-Maiores da Força Aérea e do
Exército quer no Estado-Maior-General das Forças Armadas.
No desempenho do cargo de Comandante da Região confirmou
as elevadas qualidades morais e profissionais que lhe haviam
sido reconhecidas, designadamente a sua firmeza de carácter, o
seu elevado sentido do dever e do cumprimento da missão, a sua
capacidade de organização e gestão, as quais, aliadas à sua grande
experiência e capacidade de comando, ao seu sentido prático, ao
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Louvo o brigadeiro (51302'511) Rui Ernesto Freire Lobo da Costa, pela
forma digna, competente e altamente prestigiante como desempenhou as funções que lhe foram atribuídas ao longo de mais
de 40 anos de serviço na situação de activo, que agora deixa por
imperativo legal.
Oficial de carácter impoluto, com vincada personalidade, frontal e de grande convicção na afirmação dos seus pontos de vista,
alia as suas qualidades de trabalho e permanente desejo de
bem servir a uma indefectivel lealdade, sentido da disciplina
e camaradagem. Desde jovem evidenciou especial propensão para
actividades de natureza desportiva, destacando-se no desporto
hípico, com numerosos prémios ganhos, nomeadamente no estrangeiro.
Promovido a alferes e colocado no Regimento de Lanceiros n . O 1,
logo se destacou como instrutor, tarefa a que dedicou parte
significativa da sua carreira, nomeadamente na Academia Militar, onde esteve colocado várias vezes desempenhando durante
mais de 8 anos funções de instrutor de mestre de equitação e
de professor da Arma de origem, tendo sido publicamente
enaltecidas as suas qualidades didácticas e de educador.
Cumpriu 4 comissões de servivço em Moçambique e na Guiné.
Quer como capitão comandante de companhia de polícia militar,
quer, mais tarde, como oficial superior em funções de estado-maior desenvolveu acções meritórias consubstanciadas em diversos louvores quc realçam os seus conhecimentos militares, dedicação, persistência e sólida formação moral.
No desempenho de funções de comando, no Centro Militar
de Educação Física, Equitação e Desportos e no Regimento de
Lanceiros de Lisboa como comandante e na 1." Brigada Mista
Independente como 2." comandante mais uma vez revelou grande dinamismo e elevado espírito de missão.
Ocupando nos últimos quatro anos, já como oficial general,
o importante cargo de Director do Serviço de Justiça e Disciplina,
evidenciou as qualidades e atributos que o caracterizaram durante
a sua carreira, estudando com o maior cuidado os processos
e assuntos de uma área tão especializada e propondo, com o
maior acerto, soluções para problemas com grande influência
no pessoal.
Considera-se assim, de toda a justiça dar relevância pública aos
serviços prestados pelo brigadeiro Lobo da Costa, de que re-
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sultaram honra e lustre para o Exército, que serve com total
doação, os quais devem ser considerados extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 8 de Outubro de 1991.-0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos,
general.
Louvo o brigadeiro (51374611) José Rodrigues Tavares Pimentel,
do Instituto de Altos Estudos Militares, pela forma muito eficiente e meritória como, durante três anos, ali serviu na qualidade de professor e chefe da Secção de Ensino de Estratégia e,
na parte final, em acumulação, também como director do Curso
Superior de Comando e Direcção.
Durante este período, o brigadeiro Tavares Pimentel participou,
como conferencista, em trabalhos no âmbito do intercâmbio
com a Escola Superior do Exército de Espanha, com o Instituto de Dcfesa Nacional, e ainda em estudos e projectos especificamente solicitados ao IAEM. Confirmou especial vocação
e aptidão para a investigação e interpretação das realidades e
acontecimentos contemporâneos, bem como para a avaliação
das suas incidências no meio nacional e internacional. actividades que muito beneficiaram das suas particulares qualificações
e características, da sua cultura geral e de um sentido de grande
curiosidade. Dirigiu de forma muito interessante os professores
da sua Secção, em excelente ambiente de relacionamento, de
coordenação de equipa e com elevado sentido de missão e responsabilidade, o que permitiu responder, com muita prontidão
e eficácia, a desafios na área da estratégia, em especial em
resultado dos recentes acontecimentos no Golfo Pérsico, para
o que impulsionou e participou na organização de importantes
seminários e debates no Instituto, que mereceram as melhores
referências de entidades militares e civis.
Na altura em que deixa o Instituto para cumprir nova misslio,
no estrangeiro, a actividade docente desenvolvida pelo brigadeiro Tavares Pimentel deve ser, desta forma, justamente enaltecida e, visto que contribuiu significativamente para o prestígio
do Ensino Superior Militar no Exército, ser considerada como
correspondendo a serviços que classifico de muito relevantes e
meritórios.
Ministério da Defesa Nacional, 25 de Setembro de 1991.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos,
general.
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Louvo o coronel de infantaria (43451561)Joaquim Ferreira de Barros,
pela forma muito competente e interessada como desempenhou
as funções de professor do Instituto de Altos Estudos Militares,
desde Agosto de 1984.
Tendo exercido durante este longo período, somente interrompido
para frequentar o Curso de Estado-Maior nos Estados Unidos
da América, a docência nas áreas das Técnicas de Estado-Maior,
Táctica de Pequenas Unidades de Infantaria, Operações Defensivas e, nos últimos dois anos, Operações Ofensivas, desenvolveu
e consolidou alargados e profundos conhecimentos técnicos e
tácticos, que ihe permitiram uma grande eficiência na prepação de Temas e Exercícios, e ministrar, com elevado rendimento,
as diversas matérias da sua Secção de Ensino aos diferentes
Cursos. Para estes resultados contribuíram, também, o seu grande entusiasmo, desembaraço e relações dialogantes de ensino,
que são as mais profícuas nesta área.
De assinalar, também, a sua capacidade de trabalho e iniciativa
no planeamento e execução de Exercícios e «Jogos de Guerrau,
no âmbito do Instituto e nos Exrcícios Nacionais «ORION», em
que participou activamente, durante três anos, bem como o seu
contributo para a elaboração de variada documentação e Manuais Escolares.
Merece ainda referência a sua contribuição no âmbito da preparação física dos oficiais do Corpo Docente e dos que frequentaram os Cursos.
Por essas razões e pela sua notável vontade de bem servir, é
de sublinhar a componente de prestígio com que o coronel
Ferreira de Barros contribuiu para o Ensino da Táctica aos
diferentes Cursos, durante o já longo período da sua permanência no Instituto de Altos Estudos Militares, devendo, por
isso, os serviços por si prestados de que resultaram honra e lustre para o Ensino Superior Militar e para o Exército ser considarados como extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 25 de Setembro de 1991.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, I o d Alberto Loureiro dos Santos,
general.
Louvo o tenente-coronel de infantaria (07181666) Mário de Oliveira
Cardoso, pela forma muito digna e distinta como desempenhou
as funções de professor do Instituto de Altos Estudos Militares,
durante três anos.
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Oficial dotado de excelentes qualidades profissionais e humanas,
de que se destacam uma muito elevada noção do servir militar,
sólidos e profundos conhecimentos tácticos e técnicos, grande
capacidade de organização e trabalho, frontalidade, sentido de
disciplina e aptidão pedagógica, desenvolveu, no âmbito das
matérias de Técnicas de Estado-Maior, uma acção notável, com
vista ao aperfeiçoamento do ensino.
De realçar, também, o muito bom nível das intervenções que
fez no Curso Superior de Comando e Direcção e os trabalhos
que dirigiu no Curso de Estado-Maior, que sublinham a sua
aptidão para o desempenho de funções didácticas, o correcto
aproveitamento dos conhecimentos que adquiriu num curso no
estrangeiro, negando a simples transposição das soluções então
aprendidas, mas procurando a sua adaptação ao caso português, de forma a rendibilizar o investimento feito com esse
curso, e a flexibilidade, muita dedicação, lealdade e entusiasmo
demonstradas no estudo e difusão de novos problemas e métodos
de abordagem.
Por estas razões, que estão, inevitavelmente, na base da sua
escolha para o desempenho de outras importantes funções, pela
quantidade e qualidade do trabalho produzido e pelas elevadas
virtudes demonstradas, os serviços presta'dos pelo tenente-coronel
Oliveira Cardoso ao Ensino Superior Militar e ao Exército devem ser considerados muito relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 25 de Setembro de 1991.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos,
general.
Louvo o tenente-coronel de infantaria (46381361) Hélder dos Santos
Castro Rodrigues, pela forma exemplar como vem exercendo
funções docentes no Instituto de Altos Estudos Militares, desde
Julho de 1985.
Durante o já longo período de serviço no IAEM, somente interrompido para frequentar o Curso de Comando e Estado-Maior
no Brasil, que mereceu, aliás, as mais elogiosas referências, o
tenente-coronel Castro Rodrigues exerceu importante actividade
docente, de estudo, planeamento e investigação, como professor
da Secção de Ensino de Táctica e, durante o último ano lectivo,
como chefe do Gabinete de Estudos e Planeamento.
Este oficial vem confirmando as excelentes características e qualidades que já anteriormente, por duas vezes, a Direcção do
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Instituto havia publicamente reconhecido, bem como uma grande aptidáo pedagógica, capacidade de chefia e espírito de cooperaç5o e camaradagem.
Como professor, dedicou-se com grande competência e rigor
aos assuntos relativos às Técnicas de Estado-Maior e à Táctica
Aplicada, tendo sido responsbvel, durante certo período, pela
coordenação de um conjunto de docentes, dedicados às matérias
destas areas de ensino, recorrcndo à sua vasta cultura militar
para desenvolver, de forma inteligente, esclarecida e objectiva,
as soliições mais úteis e adequadas às características e particularidades dos diferentes Cursos. Ainda como professor, exerceu
também, com muita dignidade, funções no Instituto de Altos
Estudos da Força Aérea, con~petindo-lhea informação respeitante
à actuação das Forças Terrestres. Colaborou, também intensamente, de forma extremamente metódica e profunda, na preparação dos projectos do Regulamento para a Brigada de Infantaria
e para as Operações Aeromóveis.
Sublinha-se a sua chefia no GEP, onde tem sido evidente o
aprovcitamento da sua experiência como professor, utilizando-a
com muita oportunidade e sensatez, e que se reflecte, com exceIcntes resultados, na preparação da programação para o próximo ano lectivo.
Tein descnvolvido esta acçáo com muito esforço e dedicação,
timo vez que o quantitativo do pessoal do Gabinete é diminuto,
revelando excelente formação moral e militar e uma grande sensibilidzde para as relações humanas, que resultam com muita
naturalidade em beneficio para a coordenação entre as diferentes
Secções de Ensino.
O longo e profícuo período em que o tenente-coronel Castro
Rodrigiies se encontra no Instituto de Altos Estudos Militares,
devotado ao Ensino Superior, justificam que os seus serviços,
de que resultaram honra e lustre para o Exército, sejam qualificados de extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 25 de Setembro de 1991. -0
Cliefe do Estado-Maior do Exército, ]osé Alberto Loureiro dos Santos
gencral.
Louvo o tenente-coronel de artilharia (09493365) Aníbal José Rocha
Ferreira da Silva, pela forma muito digna e eficiente como, desde
Agosto de 1984, tem vindo a prestar serviço no Instituto de
Altos Estudos Militares.

1340

ORDEM DO EXgRCITO N." 23

2.' Strie

Durante este já longo período, exerceu funções docentes com
um elevado sentido de responsabilidade e contínuo esforço de
aperfeiçoamento didáctico, tendo interrompido, por duas vezes,
para frequentar com elevado rendimento e-excelentes referências
os Cursos de Estado-Maior no nosso Exército e no dos Estados
Unidos da América.
Oficial muito correcto, sóbrio, competente, metódico e interessado, produziu um trabalho de muito mérito em todas as áreas
onde fez sentir a sua acção, desde a Táctica de Artilharia e
Técnicas de Estado-Maior, às Operações Defensivas, cuja equipa
de professores actualmente chefia.
A muita seriedade e elevado sentido de responsabilidade, que
coloca em todas as tarefas que lhe são atribuídas, aliadas, à
sua invulgar capacidade de organização e estudo, permitiram
uma constante renovação dos Temas Tácticos, função das alterações de doutrina e das necessidades dos Cursos, o que muito
contribiu para uma melhoria do rendimento do Ensino.
Pelas qualidades referidas e pelo seu elevado sentido do servir
militar, grande seriedade e discrição, considero o tenente-coronel
Ferreira da Silva um excelente profissional, de cujos serviços,
pela quantidade e qualidade de trabalho por si produzido ao
longo destes anos, resultaram honra e lustre para o Corpo Docente do Instituto, para o Ensino Superior Militar e para o
Exército, devendo ser considerados extraordinários, relevantes e
distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 25 de Setembro de 1991.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos,
general.
Louvo o tenente-coronel de artilharia (41477262) Rui Manuel Martins dos Reis, que desempenhou funções de professor no Instituto de Altos Estudos Militares, de forma muito competente e
dedicada, durante três anos.
Tendo sido encarregado do ensino das matérias respeitantes à
sua Arma, procurou, simultaneamente com o aperfeiçoamento
didáctico, dar a conhecer aos oficiais que frequentavam os
diferentes Cursos, os mais recentes equipamentos de que dispõe o Exército, tendo, para o efeito, proposto e coordenado
exposições de materiais de artilharia. Foram igualmente dignas
de realce as suas intervenções no Curso Superior de Comando
e Direcção e no Curso de Estado-Maior, onde teve oportuni-
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dade de demonstrar os seus sólidos e aprofundados conhecimentos tácticos e técnicos, grande capacidade de comunicação
e diálogo e uma elevada aptidão pedagógica.
Por estas razões, a que deve somar-se a sua capacidade de iniciativa e inovação, uma permanente disponibilidade, extrema lealdade, grande entusiasmo e excelente sentido de camaradagem, os
serviços prestados pelo tenente-coronel Martins dos Reis ao Instituto de Altos Estudos Militares prestigiam o seu Corpo Docente
e o Ensino Superior Militar e merecem, na altura em que já
se encontra a cumprir nova missão no âmbito da Cooperação
Militar, ser considerados como muito relevantes e distintos.

-

Ministério da Defesa Nacional, 25 de Setembro de 1991. 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos,
general.
Louvo o tenente-coronel de transmissões (31478362) Francisco José
Ferreira de Bastos Moreira, pela forma muito digna, competente
e generosa como serviu o Instituto de Altos Estudos Militares,
como professor, durante cerca de cinco anos.
Na área das Transmissões, deve destacar-se a sua acção directiva nas matérias de formação dos oficiais desta Arma, em que,
através de planeamento cuidado e flexível, procurou um permanente aperfeiçoamento. Sublinha-se, também, a qualidade de
várias intervenções nos diversos Cursos, onde demonstrou excelentes conhecimentos tácticos e técnicos, uma muito fácil capacidade de comunicação e uma grande aptidão para o ensino.
Na área da Informática, cuja Secção chefiou, manteve uma programação realista e ajustada aos conhecimentos demonstrados
pelos oficiais que frequentaram os Cursos e orientou, com muito
interesse e dedicação, a melhor utilização dos meios disponíveis,
o que permitiu sucessivos avznços na sua rendibilidade, para
utilizaçáo administrativa do Instituto, para o aperfeiçoamento de
técnicas de exposição, para a recolha e disponibilidade de dados,
para a sua utilização em Exercícios e para o seu aproveitamento
por professores e discentes.
Ressaltam-se, ainda, em conjugação com essas actividades pedagógicas e de apoio, as qualidades humanas que mostrou possuir,
caracterizadas por um elevado sentido de lealdade e camaradagem, comunicaçáo franca e agradável, grande disponibilidade
e desejo de bem servir e inovar, que foram bem patentes nos
exercícios «ORION» e ainda, recentemente, no entusiasmo e
dedicação com que participou na obtenção e instalação dos
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meios técnicos necessários para a realização de uma teleconferência, integrada num Seminário, e que muito contribuiu para o
sucesso desta iniciativa.
A grande competência técnica e a aptidão pedagógica do tenente-coronel Bastos Moreira levam a considerar que dos serviços
por si prestados ao Instituto de Altos Estudos Militares resultaram honra e lustre para a Instituição Militar, pelo que devem
ser considerados como extraordinários, relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Nacional, 25 de Setembro de 1991.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, José Alberto Loureiro dos Santos,
general.

Louvo o brigadeiro (51370311) Rodolfo António Cabrita Bacelar Begonha, pela forma extremamente dedicada como desempenhou
durante cerca de dois anos as funções de Comandante da Zona
Militar dos Açores.
Oficial possuidor de excelentes dotes de carácter, com elevado
sentido da lealdade, qualidades de abnegação e espírito de sacrifício exemplares, extremamente educado e sociável, com boa
cultura geral e militar, grande capacidade de trabalho e assina18veis qualidades de chefia, o brigadeiro Begonha procurou sempre corresponder da forma que supôs mais adequada às orientações superiormente fixadas, e ultrapassar os complexos problemas que se lhe depararam no período do seu comando.
A sua boa capacidade de relacionamento e fino trato social permitiram-lhe manter um bom clima de cooperação com os restantes comandos militares e autoridades civis e religiosas da
Região Autónoma dos Açores, contribuindo assim da forma
assinalável para o prestígio da Instituição Militar.
Particular destaque merece ainda a sua preocupação e interesse na melhoria da imagem do Exército procurando, através
da sua especial vocação e profundo interesse pelos problemas
desta área, dar a conhecer à opinião pública as actividades e
vivência militares e o seu profícuo contributo para a formação
cívica dos cidadãos e o significativo apoio prestado ao sistema
nacional de protecção civil e à melhoria da qualidade de vida
das populações.
Oficial dotado de excepcionais qualidades e virtudes militares,
como assinalam os numerosos louvores que a sua folha de servi-

2." Sbrie

.

ORDEM DO EXERCITO N." 23

1343

ços ostenta, o brigadeiro Begonha, ao terminar o desempenho
do seu importante cargo, é digno de ver reconhecidos os serviços por si prestados e de ser distinguido com o presente louvor.

Lisboa, 22 de Outubro de 1991. -0 Chefe do Estado-Maior
do Exército, ]os& Alberto Loureir~ dos Santos, general.

Louvo o coronel de artilharia (51464311) Alberto Jorge Garcia Ribeiro do Amaral, pela forma altamente eficiente e dedicada
como desempenhou as funções de comandante do Agrupamento
Base de Santa Margarida durante um período de cerca de 23
meses, no exercício das quais confirmou as excelentes qualidades morais e profissionais que lhe têm vindo a ser reconhecidas ao longo da sua carreira militar.
Dotado em elevado grau do sentido das responsabilidades e do
dever, e sabendo conciliar, na justa medida, uma grande firmeza
na acção do comando com constantes preocupações pelos problemas do bem-estar e moral do seu pessoal, incutiu nos seus
subordinados um alto espírito de disciplina, bem patentes quer
no seu porte impecável quer na excelente apresentação das instalações.
Não obstante a carência de recursos humanos e a multiplicidade
de tarefas atribuídas a uma Unidade essencialmente voltada para
a manutenção das diversas infra-estruturas comuns existentes
no Campo Militar, o coronel Amaral correspondeu plenamente
às exigências decorrentes da missão mercê de uma actuação persistente e dinâmica, de grande capacidade de organização e de
elevadas qualidades de bom senso e ponderação.
Acompanhando de perto as actividades de instrução individual,
projectou a sua Unidade para a obtenção de níveis de eficiência
em nada inferiores aos das Unidades para elas mais vocacionadas.
Pelo conjunto de qualidades &pontadas, a que alia inexcedível
lealdade e exemplar espírito de camaradagem, e pelos elevados
padrões de eficiência que caracterizaram a sua acção, considero
os serviços prestados pelo coronel Amaral como extraordinários,
relevantes e distintos.
Ministério da Defesa Naciona, 28 de Outubro de 1991.- 0
Chefe do Estado-Maior do Exército, ]osé Alberto Loureiro dos Santos,
general.
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Ministério da Administração Interna
Gabinete do Ministro
Por proposta do general comandante-geral da Guarda Nacional Republicana, louvo o brigadeiro Henrique Bernardino Godinho
pela presença excelente que tem vincado, ao longo de três anos,
recentemente completados, no desempenho das funções de 2.0 comandante-geral da Guarda Nacional Republicana, em plena
demonstração dos atributos que reiteradamente lhe estão reconhecidos em folha de serviços invulgarmente brilhante, que o
revela como oficial de extraordinário mérito no quadro da instituição militar.
A sua estada naquela instituição tem já o cunho da sua firmeza,
temperada por ponderação, do seu vigoroso sentido de iniciativa,
da sua persistência e querer. Tais atributos, comprovou-os perante múltiplas situações, advindas do exercício das suas funções.
A título de mero exemplo, cita-se a sua decisiva intervenção
no complexo ajustamento Bs forças de segurança do sistema
retributivo dos militares dos quadros permanentes, recentemente
implementado, que, pela índole genérica dos critérios que presidiram à sua concepção, poderia originar gravosas assimetrias
quando aplicado h diversidade de situações por que se desdobra
o pessoal da Guarda, não fora a sua acção perseverante e paciente no processo de reajustamento que era mister intentar-se,
pertencendo-lhe a iniciativa de identificar e localizar as anomalias, mesmo quando residuais, que a transição para o novo sistema foi criando e, bem assim, o sequente incentivo à publicação
de legislação complementar que absorvesse tais anomalias.
Também na presidência da Junta Superior de Saúde se revelou
o seu sentido de justiça e humanismo, na apreciação personalizada dos casos que lhe surgiam, atentas as consequências, mormente de índole social, que dos veredictos pronunciados dimanavam para o futuro dos militares apreciados. Mas não s6, importando que se confira particular destaque B preocupação com
que encarou determinadas situações crónicas que tendiam a
degradar a disciplina do conjunto, remetendo-as para a esfera
da patogenia, com sequente enquadramento pelos 6rgãos de
saúde competentes e submissão, se necessário, às decisões de última instiincia da Junta. Reformulação inovadora da problemática referida, a contribuir decisivamente para o saneamento da
instituição dos casos do tipo que nela permaneciam enquistados.
Estas são somente algumas das facetas da sua intervenção nas
diferentes vertentes em que se articula a coordenação cimeira
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da actividade da Guarda. Com efeito, marcou também vincada
presença na área das finanças e da justiça, importando que se
faça, de passagem, uma referência ao modo firme e equânime
como neste último domínio tem coadjuvado o general comandante-geral, gerindo os aspectos técnicos atinentes ao controlo
e ao exercício interno da disciplina.
Evidenciam-se no brigadeiro Godinho as mais notáveis virtudes
que enobrecem a instituição militar, nele se representando a integridade de carácter, uma impoluta lealdade, a coragem física
e moral, a determinação, a clarividência, a abnegação, a postura
dinâmica face a encargos e responsabilidades, o espírito de justiça, qualidades que, agora como sempre, cingiu B defesa estrita
dos interesses da entidade ou organismo onde tem funções, na
circunstância a Guarda Nacional Republicana, B qual vem prestando serviços que compete reconhecer como extraordinários
e muito distintos.
5-8-91. -0 Ministro da Administração Interna, Manuel Pereira.

(D.R., I1 Série, na0 195, de 26 de Agosto de 1991.)
Por proposta do general comandantegeneral da Guarda Nacional Republicana, louvo o tenentecoronel de infantaria (35121058) Alvaro Carinhas Camilo, do Batalhão nP 5 da Guarda Nacional Republicana, pela forma altamente competente e muito dedicada como
desempenhou, durante aproximadamente 18 anos, o comando da
Companhia Terctõrial com sede na cidade da Guarda.
Oficial de excelente preparação técnica, elevada formação moral
e valiosa e diversificada experiencia profissional, a sua carreira
militar tem-se pautado por inexcedível sentido de missão, total
dedicação e pela prática das virtudes que distinguem os militares
de carhcter forte e impoluto e que encontram no servir a razão
maior da profissão que abraçaram.
No comando da sua subunidade desenvolveu acção persistente, estreitamente integrada nas directivas que superiormente lhe eram
transmitidas e sempre orientada pela preocupação de uma maior
eficácia na gestáo dos recursos humanos e materiais ii sua disposição. Atento ao preceito de que o prestigio e imagem da instituição
passa também pela dignidade das condições de vida e de trabalho
do pessoal da mesma, pugnou estrenuamente por melhorá-las,mormente no tocante B conservação, remodelação e ampliação de instalações, mais tendo logrado imprimir B sua acção de comando
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uma eficácia que amplamente se testemunha no cabal cumprimento que, na área territorial de si dependente, sempre obtiveram os
objectivos fundamentais que a Guarda tem cometido.
Com aptidão notória para a criação de relações cordiais e profícuas, desenvolveu nos seus subordinados, pelo seu exemplo e presença constantes, saudável espírito de coesão e camaradagem, traduzido em vivência interna harmoniosa e equílibrada, com indesmentíveis reflexos no meio em que a Guarda se acha inserta, visíveis no estreitamente de relações com demais autoridades. e com
as populações locais e, por via disso, com repercussão muito positiva no cumprimento da missão.
Na altura em que deixou de comandar a subunidade por promoção ao actual posto e pela sua consequente escolha para a chefia
da Secção de Operações/Informações do Batalhão, é de toda a
justiça realçar as excepcionais qualidades e virtudes militares do
tenente-coronel Camilo e a acção que desenvolveu enquanto 31
frente da Companhia Territorial da cidade da Guarda, enalteceiido os serviços que tem prestado àquele corpo especial de tropas,
considerados relevantes e distintos.
5-8-91.-0 Ministro da Administração Interna. Manuel Pereira.
(D. R., I1 SBrie, n.O 195, de 26 de Agosto de 1991.)

Por proposta do general comandante-geral da Guarda Nacional Republicana, louvo o tenente-coronel de infantaria Júlio Henrique Espantaléon Quirino Rosa, do Comando-Geral da Guarda Nacional
Republicana, pela forma brilhante e muito consciente como há
mais de 23 anos vem servindo aquela instituição, com pundonor,
dedicação e competência, que o qualificam como oficial de predicados invulgares.
Dotado de forte personalidade, com uma inteligência viva e penetrante, dinâmico e metódico, profundo conhecedor do dispositivo
da Guarda e das diversas facetas por que o serviço da mesma se
desdobra, tem vindo a afirmar todo o seu vasto saber, que, com
tenacidade e perseverança, foi acumulado ao longo da sua já longa carreira, dedicada aos interessados maiores da instituição.
Possuidor de dignificante folha de serviço, iniciou a sua presença
na Guarda h frente de uma secção rural, da qual transitou para o
comando de um destacamento de trânsito, sempre no Alto Alentejo, para ser transferido depois para a área de Beja, onde, enquadrando uma subunidade territorial, teve actuação que lhe foi reiteradarnente elogiada pela inteligência, bom senso, prudência, mas
também vontade firme e decisão com que soube enfrentar as si-
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tuações de melindre que, em plena zona de implementação da
Reforma Agrária, perante contexto sociopolítico de extraordinária
susceptibilidade, tão frequentemente se lhe depararam.
Colocado depois no Comando-Geral da Guarda, manteve-se largos
anos na 3." Repartição, passando por diversos cargos e funções,
em todos comprovando a lucidez que o caracteriza, o seu inconformismo com a rotina, em permanente procura de soluções mais
válidas, de procedimentos mais eficazes, pautado apenas pelo anseio & melhorar o desempenho da estrutura ou órgão de serviço
em que se insira, e sempre, sublinhe-se, norteado pela extrema
lealdade que coloca no relacionamento que mantém com colaboradores e superiores hierárquicos.
Transferido há cerca de dois anos para a 1." Repartição do
Comando-Geral da instituição, adaptou-se rapidamente As novas
solicitações que se lhe colocavam, devotando-se aturadamente ao
estudo da problemática, para si quase inédita, que as suas recentes funções lhe propunham e logrando a breve trecho atingir elevados padrões de rendimento, bem demonstrativos de versalidade
que o caracteriza. De salientar ainda que, além das tarefas inerentes ao serviço da sua actual repartição, tem desempenhado com
assiduidade as funções de instrutor & estágios preparatórios e
cursos de promoção a oficial superior e a capitão, bastas vezes h
custa das suas merecidas horas de descanso.
Militar muito disciplinado e disciplinador, ponderado e de fino
trato, generoso, de invulgar competência técnico-profissional, dotado & grande capacidade de organização e de forte determinação, afirma-se o tenente-coronel Quiriio Rosa como iídirno exemplo de oficial e militar, bem merecendo por isso que se lhe elogiem
os serviços que tem prestado A Guarda Nacional Republicana,
que se consideram relevantes e distintos.
9-8-91. -Pelo Ministro da Administração Interna, Luís Madurei.
ra, Secretário de Estado da Administração Interna.
(D.R., I1 série, :n 196, de 27 de Agosto de 1991.)

Por proposta do general comandante-geral da Guarda Nacional Republicana, louvo o tenentecoronel de cavalaria Joaquim dos Reis,
que foi do Batalhão n.O 5 da Guarda Nacional Republicana, pela
muita dedicação, eficiência e excepcional competência com que
durante e r c a de seis anos desempenhou as importantes, complexas e absorventes funções que teve atribuídas na sua unidade.
Chefiando sucessivamente as Secções de Logistica e de Operações
Informações do Batalhão e tendo assumido, em períodos transitó-
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rios, o cargo do 2.0 comandante do mesmo, revelou, na multiplicidade das suas responsabilidades, inteligência, empenho, saber,
elevado bom senso, sentido de camaradagem, disponibilidade permanente, destacado sentido de organização e planeamento e significativo domínio das técnicas inerentes ao trabalho de estado-maior.
Muito leal e frontal na exposição das suas ideias, a sua excelente
formação militar, afabilidade de trato, capacidade de diálogo e
excelente relacionamento humano ficaram amplamente confirmados no bom entendimento mantido com as subunidades e secções
territoriais do seu batalhão e na forma como planeou e acompanhou e execução de várias das operações desenvolvidas no âmbito
da actividade policial da unidade, como também na eficiência
com que se dedicou B organização dos dias da unidade e das cerimónias comemorativas que, quando do 78." aniversário da Guarda, decorreram em Coimbra, com extrema dignidade e indiscutível brilho.
De realçar ainda a sua acção dinamizadora e interessada na elaboração de estudos, directivas, normas de execução permanente,
atinentes não s6 ao estabelecimento de conceitos de actuação como
também h reformulação e reajustamento do dispositivo, h organização dos quadros orgânicos e à gestão racional dos meios, tendo
em vista a garantia de mais elevados padrões de prontidão e eficiência operacional da unidade.
Por tudo isto, na altura em que, por motivo da sua promoção, regressou ao Exército, referencio o tenente-coronel Reis como oficial
superior de excelentes atributos, a conferirem-lhe aptidão para
bem servir nas mais diversificadas circunstâncias, justificando-se,
por isso, que os serviços por si prestados h Guarda Nacional Re
publicana sejam considerados relevantes e distintos.

-

9-8-91. Pelo Ministro da Administração Interna, Luís Madureira, Secretário de Estado da Administração Interna.
(D. R., I1 série, n? 196, de 27 de Agosto de 1991.)

Por proposta do general comandante-geral da Guarda Nacional Republicana, louvo o capitão de infantaria (710177) Martinho Eduardo
Sousa da Mota, do Batalhão nP 5 da Guarda Nacional Republicana, pela forma excepcionalmente competente, dedicada e eficiente
como, ao longo dos últimos 11 anos, tem desempenhado a difícil
missão de comandante da Companhia Territorial de São João da
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Madeira, não obstante as dificuldades que derivam das características muito peculiares da sua zona de responsablidade e dos escassos meios humanos e materiais que tem disponíveis.
Enfrentando com determinação e elevada capacidade de decisão
as graves e indisfarçáveis carências em instalações e pessoal com
que deparou quando da criação da sua subunidade, soube ultrapassá-las, mercê do seu entusiasmo, flexibilidade, espírito de iniciativa, dinamismo, bom senso, competência técnico-profissional e
do perfeito conhecimento que tem da região e do carácter das
suas populaçóes.
Tendo a seu cargo o policiamento das áreas densamente urbanizadas no Norte do distrito de Aveiro, de elevados índices demográficos e considerável desenvolvimento económico-social, vem realizando uma notável acção de comando, planeando, acompanhando e controlando a intensa e ajustada actividade operacional que a
sua companhia vem a desenvolver, e que se tem traduzido em resultados bem significativos no quadro do combate B criminalidade,
fonte do clima de segurança, ordem e tranquilidade públicas que
se respiram na zona territorial de que tem responsabilidade.
Oficial ponderado, muito disciplinado e disciplinador, leal, dotado
de excepcionais qualidades morais e profissionais, pautando sempre a sua actuação pelo estrito cumprimento da lei, do dever e
das directrizes diianadas dos seus superiores, os seus atributos
de carácter e a excelência do seu relacionamento granjearam-lhe
a estima e consideração das populações e órgãos autárquicos 10cais, bem como das demais entidades, civis, militares, judiciais e
empresariais, com expressão na área confiada à sua companhia,
e também dos seus chefes e subordinados.
As qualidades e virtudes militares que tem demonstrado fazem jus
a que, na altura em que cessa o seu comando, para frequência do
curso que lhe facultará promoção a oficial superior, se distingam
os serviços que tem prestado B Guarda Nacional Republicana,
considerando-os relevantes e distintos.

-

12-8-91. Pelo Ministro da Administração Interna, Luís Madureira, Secretário de Estado da Administração Interna.
(D. R., I1 Sbrie, n.O 196, de 27 de Agosto de 1991.)

Por proposta do general comandantegeral da GNR, louvo o coronel
de infantaria (51398011) Walter da Silva Almeida, da Guarda
Nacional Republicana, porque, prestes a completar três anos no
Comando do Batalhão n.O 3, daquele corpo de tropas, tem vindo
a salientar-se pela excepcional acção desenvolvida patente no no-
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tável espírito de corpo que se vive e tcrn sabido imprimir em toda a sua unidade, o que o credita como um excepcional condutor
de homens e um oficial dotado dos mais elevados atributos, que
tem sabido colocar sempre rio dispor das instituições que vem
servindo com o maior entusiasmo e devoção.
Da sua intervenção dinâmica e enérgica nas múltiplas actividades
que se inserem na área da sua responsabilidade emerge sobretudo
a vasta gama & preocupações que caracterizam o verdadeiro chefe, seja a rectidão e elevado sentido de justiça que transparece do
seu relacionamento com os elementos que lhe estão subordinados,
seja o humanismo e comprecnsáo que em tal relacionamento se
revela, seja a atenção e empenho com que se tem dedicado B
melhoria do bem-estar dos comandos, com óbvios reflexos no
moral dos mesmos, seja a frontalidade e franqueza que tem sabido
imprimir no tratamento das questões internas do Batalhão, com
saudável repercussão no ambiente de abertura e confiança neste
estabelecido.
De destacar o cuidado que dedicou B melhoria das instalações dos
muitos aquartelamentos da unidade, mediante criteriosa distribuiçiío dos meios disponíveis e rigorosa fiscalização da sua aplicação, e o entusiasmo com que dinamizou a instrução no Batalhão,
fosse a ministrada no Centro de Ir~struçáode Praças, em Portalegre. fossem as reciclagens de comandantes de posto e, recentemente, as de condutores, com resultados, estas últimas, que se vêm a
revelar eminentemente compensadores. De referir ainda a eficácia
que transmitiu i actividade operacioilal e policial da unidade,
mercê da dedicação e entrega a que soube compelir o efectivo
territorial de si dependente bem como as boas relações que incentivou e tem procurado manter com órgãos aut6rquicos e restantes
autoridades, civis e militares, sitas na área do Batalhão.
Tendo preenchido a sua carreira quase exclusivamente em funções
de comando operacional, consubstancia-se no coronel Walter Almeida amplo somatório de qualidades de chefe e militar, a remete-lo B condição de oficial dos mais elevados méritos. A Guarda
Nacional Republicana muito terá ainda a esperar da sua lealdade,
dedicação e competência, na prossecução do contributo de imstimável valia que dele tem recebido e que justifica que se lhe enalteçam os serviços prestados, considerando-os relevantes e distintos.
13-9-91.

-O Ministro da Administração Interna, Manuel Pereira.

(D.R., 11 Série, n." 224, de 28 de Setembro de 1991.)
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-MUDANÇAS DE QUADRO

Oficiais dos quadros permanentes
Ingresso no quadto
Quadm do Serviço de Assistência Religiosa
Considerado com ingresso na categoria de capelão militar titular ncs
nos termos do artigo 14.O do Decreto-Lei n.O 93/91 de 26 de
Fevereiro de 1991, no posto dc capitão graduado o capitão capelão
eventual (19423579) João Ferreira Rodrigues, desde 1 de Outubro
de 1991, continuando colocado no Centro de Instrução de
Operações Especiais, na situação de quadro, ocupando a vaga
deixada pelo major João dos Santos Diamantino, que foi promovido ao posto de tenente-coronel, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Considerado com ingresso na categoria de capelão militar titular nos
nos~termosdo artigo 14." do Decreto-Lei n.O 93/91 de 26 de
Fevereiro de 1991 e no posto de tenente graduado o tenente capelão eventual (10277982) Carlos Alberto Duarte Casqueiro, desde 1
de Outubro de 1991, continuando colocado na Escola Prática de
Engenharia, na situação de quadro ocupando a vaga deixada pelo
major Celestino Augusto Manso, que foi promovido ao posto de
tenente-coronel, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
Considerado com ingresso na categoria de capelão militar titular nos
termos do artigo 14." do Decreto-Lei n.O 93/91 de 26 de Fevereiro
de 1991 e graduado no posto de tencnte o tenente capelão
eventual (16080979) Joaquim da Nazaré Domingos, desde 1 de
Outubro de 1991, continuando colocado na Escola de Sargentos
do Exército, na situação de quadro ocupando a vaga deixada pelo
major Joaquim de Almeida Pinheiro, que foi promovido ao
posto de tenente-coronel, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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-MUDANÇAS DE SITUAÇAO

Oficiais dos quadros permanentes
Corpo de Oficiais Generais
Ingresso no quadro
General, adido, (51276411)António Ferreira Rodrigues de Areia, do
Comando-Chefe das Forçaçs Armadas da Madeira, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
Brigadeiro, supranumerário permanente, (5137201I), Sérgio do Rosário
Dias Branco, do Estado-Maior do Exército, devendo ser
considerado nesta situaçáo desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 21 de Agostosto de 1991.)

Brigadeiro, supranumerário, (5076731 1) João Carlos de Azevedo
Araújo Geraldes, do Estado-Maior do Exército, devendo ser
considerado nesta situaçáo desde a data da presente portaria.
('Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Passagem d situação de supranumerário
Brigadeiro, adido, (50767311) João Carlos de Azevedo Araújo
Gernldes, da Direcção da Arma de Transmissões, devendo ser
considerado nesta situação desde 21 de Agosto de 1991.
(Por portaria de 21 de Agosto de 1991.)

Passagem B situação de adido
Nos termos do nao5 da alínea b) do artigo 186P do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34A/90 de 24 de Janeiro.
Brigadeiro (51264611) Carlos Gonçalves do Amaral, da Direcção do
Serviço de Saúde Militar, por ter sido eolocado na Escola do
Serviço de Saúde Militar, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
('Por portaria de 1 de Agosto de 1991.)
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Armas e.serviços

Ingresso no quadro
Quadro da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, adido, (50994511) Abílio José Lagartinho
Rodrigues, do Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1991.)

Coronel de infantaria, supranumerário, (51400911) José António
Pereira Brás, do Quartel-General da Região Militar do Centro,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1991.)

Tenente-coronel de infantaria, adido, (43431462) António Lourenço
Guedes, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Quadro da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, adido, (51464311)Alberto Jorge Garcia Ribeiro
do Amaral, da Direcção da Arma de Artilharia, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1991.)

Tenente-coronel de artilharia, adido, (02578473) António Ferreira
da Silva, da Direcção da Arma de Artilharia, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 4 de Ouiubro de 1991.)

Tenente-coronel de artilharia, adido, (08009365) Fausto de Almeida
Pereira, da Direcção da Arma de Artilharia, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
P o r portaria de 14 de Outubro de 1991.)
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Quadro da Arma de Cavalaria
Major de cavalaria, adido, (62402671) Carlos Manuel Cristina de
Aguiar, da Direcçáo da Arma de Cavalaria, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubra de 1991.)

Quadro da Arma de Engenharia
Capitão de engenharia, adido, (16611581) Nuno Francisco Vaz das
Neves Esteves, do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de I dc Março de 1991.)

Quadro da Arma de Transmissões
Coronel de transmissões, supranumerário, (50773011) Luís Alberto
Cruzinha Soares, da Escola Militar de Electromecânica, devcndo
ser considerado nesta situação desde 17 de Novembro de 1990.
(Por portaria de 24 de Outubro de 1991.)

Tenente-coronel de transmissões, adido, (05452263)Joaquim Armando
Ferreira da Silva, da Direcção da Arma de Transmissões, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portada de 5 de Junho de 1991.)

Quadro do Serviço de Material
Tenente-coronel do serviço de material, manutenção, adido, (50681711)
José Luís Vilar dos Santos, da Direcção do Serviço de Material,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1991.)

Quadro Técnico de Secretariado
Capitão do quadro técnico de secretariado, adido, (05937767) Mário
Avelino Furtado Avelar de Sousa, da Chefia do Serviço Geral
do Exército, devendo ser considerado nesta situação desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Setembro de 1991.)
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Passagem ii situação de supranumerhrio
Tenente-coronel do serviço de material (51328811) Custódio de Jesus
Ladino, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde 14 de Junho de 1985.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Passagem à situação de adido
Nos termos da alinea b) do n.O 2 do artigo 10.O das disposições
comuns do Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro.
Coronel de infantaria, no quadro, (51398511) Valdemar Sezinando
Monteiro Batista, do Quartel-General da Região Militar do Sul,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
Coronel do serviço de administração militar, adido, (51475011) Emídio
José Brandão dos Santos Marques, da Guarda Nacional Republicana, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1991.)

Coronel do serviço de administração militar, no quadro, (51307811)
António Cardoso Ferreira da Costa, do Centro Financeiro do
Exército, devendo ser considerado nesta situaçáo desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1991.)

Nos termos do nP 2 da alínea b) do artigo 186.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nS034-AI90 de 24 de Janeiro.
Major do serviço de material, quadro, (10633869) Leonardo Fernandes
Antão, da Direcção do Serviço de Material por ter sido colocado
no CINCIBERLANT, devendo ser considerado nesta situaçáo
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1991.)
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Nos termos do n.O 5 da alínea b) do artigo 186." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n." 34-AI90 de 24 de Janeiro.
Tenente-coronel de infantaria (51000011) Fernando da Silva Pinto
Ribeiro, do Quartel-General da Região Militar do Norte, por ter
sido colocado nas Forças de Segurança de Macau, devendo ser
considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1991.)

Major de engenharia, no quadro, (12045973) Samuel Marques Mota,
do Instituto de Altos Estudos Militares por ter sido colocado nas
Forças de Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1991.)

Major de engenharia, no quadro, (01676974) Jorge de Jesus Santos,
da Delegação da Direcção do Serviço de Fortificações e Obras
do Exército da Região Militar do Norte, por ter sido colocado nas
Forças de Segurança de Macau, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 23 de Setembro de 1991.)

Capitão do serviço de saúde, farmacêutico, adido, (10980878)Augusto
António dos Remédios, do Laboratório Militar de Produtos
Químicos e Farmacêuticos, por ter sido colocado na Guarda
Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
Alferes do serviço geral do Exército, adido, (12204671) Norberto
Fernando Ferreira, do Instituto Superior Militar, por ter sido
colocado, na Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço geral do Exército, adido, (19181473) Manuel Cid
Garção, do Instituto Superior Militar, por ter sido colocado, na
Guarda Fiscal, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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Nos termos do nP 6 da alínea b) do artigo 186P do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei 34A/90 de 24 de Janeiro.
Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (00167165) João António
Heitor Alves, do Batalhão de Informações e Reconhecimento
de Transmissões, por ter sido colocado na Direcção da Arma de
Artilharia e a prestar serviço em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Pa portaria de 2 de Outubro de 1991.)
Major de transmissões, no quadro, (10308668) João Pedro de Oliveira
Ferreira, do Regimento de Transmissões, por ter sido colocado
na Direcção da Arma de Transmissões e 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 1 de Outubro de 1991.)

Major do serviço de material, material, adido, (00039276) Carlos
Alberto Gonçalves Oliveira, do CINCIBERLANT, por ter sido
colocado na Direcção do Serviço de Material e a prestar serviço
em diligência no Estado-Maior-General das Forças Armadas,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
p o r portaria de 17 de Outubro de 1991.)

Tenente-coronel do serviço geral do Exército, adido, (87000156) Victor
Manuel Ribeiro dos Santos, da Chefia do Serviço Geral do
Exército, por passar a prestar serviço em diligência no Ministério
da Defesa Nacional, devendo ser considerado nesta situação desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 31 de Agmto de 1991.)

Major do serviço geral do Exército, adido, (50033411) Albertino da
Silva Calamote, da Chefia do Serviço Geral do Exército, por
passar a prestar serviço em diligência no Ministério da Defesa
Nacional, devendo ser considerado nesta situação desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 31 de Juiho de 1991.)

I

ORDEM DO EXÉRCITO N." 23

1358

2.' Série
-i

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (32244860) João
Sousa Presumido, da Direcção do Serviço de Pessoal, por ter sido
colocado na Chefia do Serviço Geral do Exército e a prestar
serviço em diligência no Instituto de Defesa Nacional, devendo
ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.

I

(Por portaria de 21 de Outubro de 1991.)

Passagem à situação de reserva
8

.

Coronel de infantaria (51223511) Emídio Crisóstomo Machado de
Sousa Vicente, nos termos da alínea a) do artigo 167.0 do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 15 de Agosto de 1991, fica
com a remuneração mensal dc 424 600$00, conta 45 anos de
serviço militar.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1991.)
.
h

~

.

Coronel de infantaria (50558911) Manuel Correia dos Santos Luis,
nos termos da alínea a) do artigo 167.O do EMFAR, aprovado
pelo Decreto-Lei n." 34A/90 de 24 de Janeiro devendo ser
considerado nesta situação desde 20 de Agosto de 1991, fica
com a remuneração mensal de 443 700$00, conta 45 anos de
serviço militar.

1

(Por portaria de 29 de Outubro de 1991.)

Coronel de infantaria (50510811) Rui de Almeida Seabra de Albuquerque, nos termos da alínea a) do artigo 168.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 23 de Setembro de 1991,
fica com a remuneração mensal de 374 100$00, conta 43 anos
de serviço militar.

1

(Por portaria de 4 de Novembro de 1991.)

Coronel de infantaria (51398911) Amilcar Ferreira da Silva Lúcio, nos
termos da alinea a) do artigo 167.O do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro devendo ser considerado nesta situação desde 18 de Outubro de 1991, fica com
a remuneração mensal de 398 130$00, conta com 45 anos de
serviço militar.
p o r portaria de 5 de Novembro de 1991.)

1
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Coronel de artilharia (50277711) António Manuel Zuzarte Bastos,
nos temlos da alínea a) do artigo 167." do EMFAR. aprovado
pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 16 de Agosto de 1991, fica com
a remuneração ,mensal de 383 430600, conta 42 anos de serviço
militar.
(Por portaria de 16 de Outubro d e 1991.)
Coronel de artilharia (50277311) bscar José Castelo da Silva, nos
termos da alínea a) do artigo 167.O do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei n." 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de Setembro de 1991, fica com a
remuneração mensal de 408 900$00, conta 43 anos de serviço
militar.
(Por portaria de 30 de Ouiubro de 1991.)

Coronel de cavalaria (51306011) João Luís da Costa Estorninho, nos
termos da alinea a) do artigo 167." do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 22 de Agosto de 1991, fica com a
remuneração mensal de 408 900$00, conta 43 anos de serviço
militar.
Coronel do serviço de saúde, veterinário, (51338911) José Calhaço
Baginha, nos termos da alinea a) do artigo 167." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A190 de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 23 de Julho de 1991, fica
com a remuneração mensal de 374 100$00, conta 43 anos de
serviço militar.
(Por portaria d e 16 de Outubro d e 1991.)

Coronel do serviço de saúde, médico, (50051511) José Orlando de
Sousa, nos termos da alínea a) do artigo 168." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n." 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 8 de Junho de 1991, fica
com a remuneração mensal de 424 600$00, conta 44 anos de
serviço militar.
Coronel do serviço de administração militar (51262111) Fernando
Jorge de Oliveira Abreu, nos termos da alínea a) do artigo 167."
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do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de
Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 9 de Agosto
de 1991, fica com a remuneração mensal de 424 600JF00, conta
42 anos de serviço militar.
(Por portaria de 30 de Outubro de 1991.)

Coronel do serviço de administração militar (51422011) José Alberto
Neves Marmelo, nos termos da alínea a) do artigo 167." do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro,
devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Setembro
de 1991, fica com a remuneração mensal de 408 900500, conta
41 anos de serviço militar.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1991.)

Tenente-coronel do serviço de material, manutenção (50343911) João
António Castelo Branco Ribeiro, nos termos da alínea a) do
artigo 168." do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-AI90
de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde
1 de Janeiro de 1990, fica com a remuneração mensal de
248 000500, conta 40 anos de serviço militar.
(Por portaria de 30 de Outubro de 1991.)

Tenente-coronel do serviço de material, manutenção. (51109311)
Almério Manuel do Nascimento Cardoso, nos termos da alínea a)
do artigo 167.O do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/
190 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta situação
desde 2 de Outubro de 1991, fica com a remuneração mensal
de 307 900$00, conta 44 anos de serviço militar.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50599111) Armindo
Marques Veiga, nos termos da alínea a) do artigo 167." do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro,
devendo ser considerado nesta situação desde 2 de Outubro de
1991, fica com a remuneração mensal de 315 330900, conta
45 anos de serviço militar.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1991.)

Capitão do serviço geral do Exército (51003711) Manuel João Luís
Simões, nos termos da alínea a) do artigo 167.O do EMFAR,
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aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 27 de Agosto de 1991, fica
com a remuneração mensal de 285 4905600, conta 44 anos de
serviço militar.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1991.)

Capitão do serviço geral do Exército (89138454) António Augusto
Bartolomeu, nos termos da alínea a) do artigo 167.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei na034A/90 de 24 de Janeiro, devendo
ser considerado nesta situação desde 21 de Julho de 1991, fica
com a remuneraçáo mensal de 272 100$00, conta 39 anos de
serviço militar.
(Por portaria de 30 de Outubro de 1991.)

Tenente-coronel chrfe de bandas e fanfarras do Exército (51517711)
Joaquim Alves Amorim, nos termos da alínea a) do artigo 167P
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34A/90 de 24 de
Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Setembro de 1991, fica com a remuneraçáo mensal de 296 2005600,
conta 43 anos de serviço militar.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1991.)

Oficiais do serviço efectivo normal
Oficiais do SEN na situação de contratados
Grupo de Artilharia de Guarnição nP 2
Alferes do SEN de artilharia, contratado, (08909390) Vítor Manuel
Guerreiro da Silva, do Grupo de Artilharia de Guarnição nP 2.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Aspirante do SEN do serviço de administração militar, contratado,
(03782685) Jorge Manuel Almeida dos Prazeres, do Batalhão de
Apoio e Serviços da 1." Brigada Mista Independente do Agrupamento Base de Santa Margarida.
p o r portaria de 25 de Setembro de 1991.)
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Regimento de Engenharia de Espinho
Alferes do SEN de infantaria, contratado, (06156490) João Paulo de
Jesus Lemos Vieira, do Centro de Instrução de Operações Espcciais.
Aspirante do SEN de infantaria, contratado, (02026987) Carlos Alberto Gaspar Nunes, da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Escola Prtítica do Serviço de Transportes
Aspirante do SEN de infantaria, contratado, (16226289) Luís Miguel
Tavares Ferreira, do Regimento de Infantaria de Viseu.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Batalhão do Serviço Geral do Exército
Aspirante do SEN de cavalaria, contratado, (00653885)Raul Armando.
Maia Oliveira, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
p o r portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Academia Militar
Aspirante do SEN de Infantaria, contratado, (19664087)Carlos Manuel Rosado Récio, do Regimento de Infantaria de Faro, Destacamento de Tavira.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1951.!

Colégio Militar
Aspirante do SEN de infantaria, contratado, (02132487) Victor Manuel Fonte dos Santos, da Chefia do Serviço de Material de Instnição.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

2.'

série

ORDEM DO EXERCITO N." 23

1363

Brigada Mista Independente
2.0 Batalhão de Infantaria Motorizado

(Regimento de Infantaria de Abrantes)
Alferes do SEN de infantaria, contratado, (13837190) Manuel Humberto Silva Lima, do Centro de Instnição de Operações Especiais.
(Por portaria de 6 de Maio de 1991.)
Agrupamento Base de Santa Margarida
Alferes do SEN de infantaria, contratado, (10360589) José Carlos Ribas Fernandes, do Agrupamento Base de Santa Margarida.
(Por portaria de 27 de Outubro de 1991.)
Oficiais milicianos que terminam as suas obrigações militares
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os oficiais em seguida mencionados tenham a situação que Ihes vai indicada, nos termos do nS04 do artigo 65.O do Decreto-Lei n.O 463, de 15 -de
Dezembro de 1988,por terem atingido o limite de idade, devendo
ser considerados na nova situação desde a data por presente portaria.
Distrito de Recrutamento de Mobilizaçáo de Aveiro
Capitão miliciano de infantaria (05393267) Alexandre Valente da

cm.

Tenente milicianos de infantaria (06939367) Manuel Vieira Ramos,
(03283867) Adolfo José Cura Gomes Soares, (61002467) José
Firmino da Rocha Dinis, (07282267) Orlando da Silva Santos,
(05321967) José Fernando de Almeida Bastos, (08907967) MBrio
Fernandes, (07747167) Fernando Duarte Vieira, (60281367) José
Oscar Amara1 de Macedo, (05978567) Américo Pereira Galvão
Seco, (09036167) João da Paixão Marta, (04885067) José Humberto Barbedo Rodrigues Trindade, (00616167) Turébio dos Santos Rodrigues, (10779867) José Fernando Ferraz Correia,
(01652867) João Manuel Ferreira Osório Saraiva, (10785867)
Joaquim Bastos Leite de Oliveira, (08282267) António Firrnino
dos Santos Neto, (01561367) José Luis Agostinho de Mendonça
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Corte Real, (02723167) Alfredo Orlando de Albuquerque Gonçalves, (03802267) Alvaro José Salgueiro da Costa, (08285967)
Gilberto Martins Rosa, (61200267) Orlando Valdemar Custódio Nazaré de Aimeida Cirne, (01412267) Sérgio Manuel da Silva Gamelas, (02504667) Manuel Moutinho dos Santos Quelhas,
(02239567)Alvaro Fernandes de Oliveira, (06009067)Fausto Araújo de Oliveira, (05836366) Luís Soares Correia, (05077967)Car10s Alberto Marnoto Bodas, (01561967)António Heleno Martins
Canas, (04072867) Luis Severo da Silva Nunes, (02589267) José
Manuel de Aimeida Guimarães, (08301367) Joaquim da Loura
Peixinho, (10100067) Domingos Machado da Mota e (08349967)
Jorgério Alexandre Baptista da Rocha.
Alferes milicianos de infantaria (08426467) Duarte Saraiva Simões,
Hélder Manuel dos Santos Pires, (00945367) João Gonçalves
Lucas Morais, (00675767) Artur Marques Martins, (03694367)
Fernando Tavares Ribeiro, (08946667) João Nunes Rocheta
Guerreiro Rua, (00676967) José Manuel Marques Pereira,
(00260967)António José de Matos, (03884467)Amílcar José Corga de Pinheiro e Melo, (06441567)Daniel da Costa Ferreira Pinto, (04116867)Alcino Augusto de Almeida Lavrador, (09525867)
Vítor Manuel Martins da Silva Gaspar, (06399867)Fernando Artur Vida1 Guerra, (72009867) Armando da Silva Pinheiro,
(08421567) João Pedro Leite de Matos Costeira, (01733367) José
Luís de Jesus Loureiro, (11990567) Fernando Jorge Pinho de Almeida, (06067167) António Ferreira de Castro, (01761467) Manuel Oliveira dos Reis Neves, (11658267)João Henrique Teixeira
Ventura e (00459267) Carlos Ernesto Oliveira Lourenço Mendonça.
Tenentes milicianos de cavalaria (06110067) João Luís Varelas Campos, (01172867) Manuel Monteiro de Oliveira, (01904567) Vítor
Manuel Alves Azinhaga, (01461567) Justino dos Santos Pinheiro,
(05677667)Manuel Evangelista da Costa Pinho e (08305067)José
Albino das Neves Pires.
Alferes miliciano de cavalaria (03577867) José Alberto de Carvalho
Cunha.
Tenentes milicianos de artilharia (11702167) Manuel Nunes Ribeiro
Júnior, (06704767) Henrique de Almeida.
Alferes milicianos de artilharia (06621567) Eriiesto Ferreira Fernandes Rasteiro, (71110767) Manuel Jorge, (08363967) Manuel Joa-
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quim Reis Ferreira da Rocha, (01174367) Manuel António Casal,
(08069467)Joiío Gonçalves Cabra1 e (60395567)António Joaquim
da Silva.
Alferes milicianos de engenharia (05501367) João Manuel de Sousa
Monteiro, (60522367) José Telmo Marques Ferreira, (05601767)
Armando Manuel Pais Gomes de Campos, (03085867) Pedro Manuel dos Santos Moreira Capela e (10430867) Daniel Soares de
Matos.
Alferes miliciano de transmissões (08426867) Manuel Henrique da
Costa e Silva.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar (01352667)
António Fernandes Sirnões, (09770267) Alberto de Jesus Nunes
Cardoso, (06020667)Domingos José Vieira de Matos, (00875067)
Manuel Fernando Monteiro da Silva, (06436367) Manuel Augusto
de Almeida Correia, (01037466)António Tomás da Silva Fonseca,
(01464267)Alberto Pereira Bastos, (04081367)Fernando Paiva de
Castro, (04131867)António Albano de Almeida Pereira dos Santos, Amílcar Figueiredo Oliveira e (60680167) Henrique Jorge da
Silva dos Santos Loio.
Alferes milicianos do serviço de adrnninstração militar (04472267)
Femando Jorge Soares de Figueiredo, (01094767)Manuel da Silva Oliveira, (04455267) Fernando Henrique Abreu Pereira,
(08670467) Jose António Sequeira Brito Ramos, (03672867) João
Domingos da Naia Graça Paula, (61398567) Carlos Augusto de
Brito Fonseca e (10833771) Jorge Augusto Moreira Briosa Neves.
Alferes milicianos do serviço de material (08362267) Pedro Manuel
Correia de Santos Leite, (10602567)António Luís dos Santos Oliveira, (08603767) Carlos Fernando Martins de Pinto, (03234567)
José Augusto Paiva Rodrigues e (04257667) João Carlos Ferreira
da Rocha.
Tenentes milicianos do serviço de pessoal (02772467) Luís Gonzaga
Jorge Pereira Soares, (06420567) Mário da Rocha Creoulo,
(05443867)Élio Manuel Pereira Nunes e (01319167)António Nunes Ferreira Giráo.
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Alferes capelão miliciano do serviço de pessoal (05659667) David de
Abreu Lopes.
Alferes milicianos do serviço de pessoal (01932567) Júlio Augusto
Biszaia de Almeida, (61145367) Delfim da Costa Correia,
(05568267)Armando da Fonseca Cirne, Fernando Manuel Heleno
da Conceição Santos, (05533267) José Manuel Vicente da Silva
e (06048867) Manuel Augusto de Miranda Francisco.
Alferes milicianos do serviço de saúde (03230467) Carlos Manuel
Simões Pereira, (02998967) Fernando Geraldo Pires, (60475667)
José da Costa e Silva, (00162967)José Luís Lemos de Figueiredo
Leite e (05475767)Rui Jorge Aires dos Santos.
Alferes milicianos do serviço de transportes (02943267) António José
Pires Esteves Remédio e (08287267) António da Costa Carvalho.

Distrito de Recrutamento e Mobilizaçáo de Ponta Delgada
Alferes miliciano do serviço de administração militar (01234064)
Eduardo Martins Fragoso.
Tenente miliciano de infantaria (08329965) José Severiano Pacheco.

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa
Major graduado miliciano de infantaria (50139711) Jaime Fredenco
Mariz Alves Martins.
Capitão miliciano de infantaria António Proença Varão.
Major miliciano de engenharia (50767911) António Manuel de Seabra
Gomes.
Capitão miliciano de engenharia (50769011) Pedro Roberto Medina
Martins.
Tenente miliciano de infantaria (40024357) Fernando Gouveia Vital.
Capitão miliciano do serviço de administração militar (32269358)
António José Rodrigues dos Santos Policarpo.
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Capitão miliciano de infantaria (39379659) José Maria de Freitas
Correia Monteiro.
Capitão miliciano do serviço de administração militar (31430460)
Francisco Manuel Vidigal Solano de Almeida, (41473760) Mário
Manuel Neves de Castro.
Alferes miliciano de artilharia (62097761) Jaime Jerónimo Leal Monteiro.
Capitão miliciano de cavalaria (04428461) Felismino Duarte da Fonseca Araújo e (40002961)Alcino Alves.
Capitão miliciano do serviço de administração militar (31074161) José Manuel Lopes Godinho.
Captão miliciano de infantaria (00302762) Napoleão Ferreira Barata,
(41409562)José Alberto Palma Sardiga, (31221962)Eduardo Manuel Cabrita Baptista e (31475462) Francisco Luís Olay da Silva
Dias.
Tenentes milicianos de infantaria (38118262)António Miranda Ribeiro
e (00123362) Luís Filipe de Magalhães Palma Rodeia.
Alferes miliciano de infantaria (41215362) António Pinto Navara
(00353062) António José Moreira Dias Coutinho, (00029862)
Rogério Elias Costa Fernandes e (36332062) Joaquim Maria
Correia.
Alferes miliciano do serviço de saúde (41264462)Hélder Calado Gonçalves Gaspar.
Capitães milicianos do serviço de administração militar (41325362)
António Júlio Rodrigues Cascalho, (31059062) Carlos Manuel Ruivo dos Santos, (00092562) Luís Manuel Mascarenhas Corte Real,
(40339262) César Ernesto da Costa Gomes e (37113162) Rui Pedro Batoreu Mendes Pinheiro.
Capitão miliciano de cavalaria (40110062) Manuel Pandeiradas Vieira
Caniço, (00161562) Pedro José de Belo Dias de Aguiar,
(35021962) Vicente Carlos Flor Batalha e (31505062) Manuel
Braz Pinto.
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Capitães milicianos de infantaria (03723463)Alberto Alcântra de Me10, (05111363) José Manuel Bastos de Sousa e Vasconcelos e
(00572463) Pedro Henriques Tavares da Rosa.
Tenentes milicianos de infantaria (04612063)António Augusto de Gouveia, (03911763) José Luis Chaves Loureiro, (02103263)José Marques da Fonseca, (00673663) Daniel José Mendes Folgado Lourenço e (07686763) Manuel Martins Gonçalves.
Tenentes milicianos de infantaria (06474663)Fernando Gomes Salvado
(03684463) João Manuel de Oliveira Sarzedas, (07517363) Cândido Gomes da Silva, (08866363) Joaquim de Almeida Mesquita,
(02545463) Pedro Manuel Sá Barros e Silva, (06357463) Eurico
Lopes da Fonseca Pais, (4554263) Fernando Raposo Jorge,
(04600263) António Luís da Costa Gomes Lopes, (05755363)João
da Silva Serrão e Moura, (07842563)João Paulo da Guerra Batista Coelho, (03233563) Rui Alberto Pedroso Lopo, (01381763)
Leonel José Cardoso Meneses de Matos, (07652763)Vítor Manuel
da Glória Vicente, (00196563) Vítor Nuno dos Santos Capote,
(07360563) José Alexandre de Sousa Soares, (06466963)Vítor Manuel Rivera de Almeida Coelho, (06439463) Eduardo Henrique
Ribeiro Barbosa, (06251563) José Francisco de Oliveira de Carvalho, (00653263) Manuel Moreira de Carvalho, (07943563) José
João Baptista Tavares, (02303363) Rui Manuel Batista Ferreira,
(07314563) Gilberto Almeida Romero, (06344663) Jorge Macedo
da Conceição Silva, (03828263) José Ascensão Martins Nunes,
(00875963) José Augusto Ferreira dos Santos,, (05454063) Diamantino Neves Lopes, (05612163) Antbnio Maria Machado,
(09945763)Raul Carlos Belo da Serra Guedes, (01430163) Mário
Joaquim Pérola Cabrita Gil, (05689263) Miguel de Magalhães
Marques Coelho, (05144363) José Augusto Monteiro Pereira,
(05405663) Vasco Marques Santos Costa, (09586663) Pedro Augusto Godinho Gomes, (02163263)Rui Manuel Ferreira Baptista,
(07777563) Fernando Marques Oliveira, (31241463) Ilídio Rodrigues Prata, (05590563) Manuel Mendes Fernandes Antão,
(01191463)José Viana Carreira, (02206663) Arnaldo Francisco de
Martins e Carvalho, (07085063) Patricio Viriato da Cruz,
(04343763) Ovídio Valeriano de Faria Abreu Fernandes,
(02073663) Francisco da Cruz Matos, (07989563) José Amílcar
Raimundo Ramalhete, (08915063) João Martins Gabriel,
(08777163) Carlos da Silva Pereira da Costa, (07217063) Mário
de Oliveira Braz, (04703863) José Soares Almeida, (04059763)
João Mário Pascoal Martins, (00121463) Francisco Pedro das Neves Cabrita, (01605563) Idalino Serafim Bordalo Pacheco,
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(71042463)Tolentino António da Cmz, (03519163)José da Costa
Leal, (05101763) Luís Filipe Nabais dos Santos Bóia, (04472363)
Manuel Luís Ribeiro Bagoero, (02670863) Bernardino Teixeira
de Carvalho, (04268363) Rui Manuel Rosado Domingos,
(01939663)Nuno Maria Penin Duarte, (05922563)Fernando José
de Oliveira Marques, (03393863) Francisco Pereira de Me10 e
(01001763) Mário Augusto Sales de Mira Godinho.

Tenentes milicianos de infantaria (01312463) José Alexandre Bourbon
de Lencastre Bobone, (02801463) Afonso Lucas Cunha,
(02304263) Femando de Góis Pinto, (03323963) Joaquim Barreiro Lameiras, (06326663) João Manuel de Matos e Silva de Mendonça, (06234863) Eduardo de Almeida Alves Morais, (00083263)
João Maria Alves Beirão, (08941863)Armando Jorge de Almeida
Paulos, (01603463)Agostinho Dias de Mota, (06580163)Artur Ferreira Teles, (06444663) Pedro Domingos Guimarães de Almeida,
(07818363) Manuel António Gouveia, (06607063) José Manuel
Quaresma Rodrigues Marques, (04438463) Eutímio José Miranda
Borges de Figueiredo, (05129863) Francisco Xavier do Vale de
Castro, (09109663)Amílcar Pereira de Sousa Branco, (01963263)
Hélio José Rodrigues Salas, (00154363) José Manuel de Jesus
Henriques, (00501663)Alberto Carlos Correia de Almeida Araújo,
(08630963) Feliciano Rodrigues Escola Alves, (06012563) Horácio Rodrigues Coimbra, (05623463) Amândio Lopes Vieira,
(01010363) Carlos Jorge Miranda da Fonseca, (02663563) Rui
Carlos Maia Ribeiro, (02876263) Pedro Honorato Elvino de Sousa, (08913563) Francisco José de Almeida Sampaio Fernandes,
(04696063) Vítor hlanuel Duarte Torres, (31198863) Artur José
Bento Malheiro, (03252363) Jorge Alberto Rola Pereira Bastos,
(07070563) Manuel Alves Dias, (00630163)Miguel Batista Pico10
Júnior, (06916463)Hélder dos Santos, (02957663)Eduardo Alves
Filipe, (02070763) José Mendes Pires e (06164363) António José
Araújo da Cruz Mocho.
Alferes milicianos de infantaria (01521663) Sérgio de Meneses Lopes,
(00576563) Carlos Manuel Pinhão de Oliveira Ribeiro, (08889663)
José da Conceição Mota, (02697463)Joaquim Augusto Silva Dias,
(03689963) Joaquim José da Silva Aguas, (09357263) António
José Patrício Pinto de Oiveira, (02777663)José Manuel de Medeiros Ferreira, (02268863) Manuel Gastão Marques Ramalhete,
(04169363) António Raul Teixeira Pinto, (05378663) António
Bernardo Machado, (09976363)José Manuel de Paiva Salgueiro,
(09312463) José Osório de Antas Megre, (06813963) José Luís
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Cardoso, (05739563)Tomaz António da Silva Tomaz, (02568863)
José Manuel Simões Lopes Matias, (01318763) Manuel Silvestre
de Alrneida, (01293563)António Manuel de Alrneida Vasconcelos
Graça, (02297963) José Maria Tavares e Sousa, (05576863) Guilherme Silvério Barreira e (09265963)José António Marques Antunes.
Alferes milicianos de infantaria (00565063)Daniel José Marques Furtado da Silva, (06370163) José Augusto Dias Duarte, (04834163)
José António Mendes Viegas Soares, (07992763) José Evaristo de
Carvalho Nunes, (02162463) Alfredo Pinto Rei, (09834863)Danie1 Luís Ribeiro da Silva. (05925863) Aristides Manuel Picanço
da Silva, (61428063) José Manuel Correia Mmdes David,
(08287363)António Augusto Fonseca Fatela, (01945063)António
Maria Marques Viegas, (01987763) Sebastião José Terra Fagundes, (02673263)Joaquim Manuel Alves Pereira Borga, (01460763)
Eduardo Alberto de Mendonça Corte Real, (01116963) José Jorge
de Sousa Melo, (01913863)José Manuel Eusébio Farrajota Ramos,
(43169463) José de Sousa Magalhães, (08401063) Cândido Ant&
nio Batista, (04994663) José Alfredo Teixeira Rodrigues,
(08289063) Ramiro Manuel Pires Ruivo, (02373163) Adalberto
António de Vasconcelos Casais Ribeiro, (09777063) Luís Manuel
Aguiar Morais Teixeira, (01348663) Isidro Manuel Lopes Tavares, (07738163) Jorge Shiappa Gomes da Silva, (08369763)Artur
Eduardo Pires Alexandre Pinto, (01286763) Assis Farinha Martins, (08539063) Manuel Ferreira Caetano, (03879363) Sebastião
José Lopes Pereira, (01277063) Joaquim Raimundo Martins,
(08652463) Olavo António Pereira de Castro, (29800063) Luís
Eduardo Plantier de Freitas Carneiro, (01401763) Manuel Ferreira
Lino e (00041863) Saiu Albuquerque da Costa Chaveiro.
Capitães milicianos de cavalaria (01359963)Fernando José Cabra1 Picão Caldeira, (05194263) Júlio Sequeira Cosme e (09887363)Manuel Varandas Lucas.
Tenentes milicianos de cavalaria (02537063) Alberto Correia,
(46313863) José Cristóvão Shwap Capela, (02398863)Luís Alberto Barceló da Silveira Ramos, (08974763)Fernando Aguiar de SB
Faria Bentes, (08774863) Fernando Pereira Silva Miguel,
(08642763) Feliciano Rodrigues Pereira de Matos, (01915563)Manuel Ramos Respeita, (09596563) António José da Silva Pereira,
(02207563) Henrique Carinhas Martins Nunes, (09544563) Francisco Artur Bernardes Carneiro e (05204263)José Aveiro de Sousa
Marques.
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Tenentes milicianos de cavalaria (01528763) Humberto Pedroso Fernandes, (07768163) José Alberto Kopke da Costa Mimoso,
(00190663) Eduardo Caulino de Miranda Basso, (04155863) Car10s Alberto da Silva Femandes, (07529063) José Coelho Xara
Brasil, (04570863) Amílcar Ferreira Liiário, (07333263) Manuel
Joaquim Justo dos Santos Marques, (01923863) Luís Cândido de
Antas Furtado Coelho, (06789863) Rui Eugénio Lopes de Sousa,
(07200263) Pedro António de Castro Henriques, (06531563) Anter0 Nabais de Paulo, (08191663) Carlos Manuel Canavarro Cabrai Meneres, (02481963) José Humberto Sousa Dias de Brito,
(05107163) José Alfredo Fernandes Machado, (01585263) Jorge
Raposo Roque de Pinho, (07291763) Francisco Azevedo Gomes,
(09553463) Valério Jerónimo Dias de Sousa, (08793463) Joaquim
Pedro Pinto da Cruz Monteiro, (00199363) Jorge da Fonseca Felner da Costa, (00443163) José Manuel Vieira Nascimento Rasquilho, (00297563) Femando Airoso Branco, (61243263)José João
de Miranda Simões de Abreu e (01692963) Eugénio António da
Silva Lisboa.
Alferes milicianos de cavalaria (00031463) Adriano Maria Correia
Gomes de Oliveira, (01038963) Fernando de Jesus Campos Boavida, (09641263) Rui Valdemar Veiga Figueiredo, (03058763) Hélio Domingues dos Santos, (08098563) Alberto Augusto da Silva
Santos e (01917663) Eduardo Ricardo Perestrelo.
Capitães milicianos de engenharia (07759963) José Vieira Botelho de
Sousa e (01804463) José Aszenso Belchior da Silva Metelo.
Tenentes milicianos de engenharia (08628263) Afonso Manuel F i i no da Paiva e Pona, (00949363) José António da Conceição Franco Urceira, (00526563) Serafim Bemardino Femandes Eiras,
(01129263) Domingos Inácio da Costa, (71063463) José Flávio
Lousada de Albuquerque Gouveia, (22413963)Rui Pinto Femandes Sequeira, (08614063) Rogério de Matos Afonso, (07816363)
José António Gueifão de Oliveira, (00654663) Rui Nazaré Rodrigues, (42479463) Francisco Manuel Teixeira dos Prazeres,
(07597463) Carlos Alberto Vicente Antunes, (03632863)Norberto
António Ruivo Gato, (05245463) Luís Manuel da Silva Almeida,
(04110463) Alvaro Manuel Bastos Pereira Forjaz, (06118063) José
Soares Vieira, (00387363)Carlos Henrique Poszano da Silva Cardoso e (00094363) Joel Wahnon.
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Tenentes milicianos de engenharia (31651763) Luís Manuel Viegas
de Almeida, (08572463)Daniel Barreto Limbert, (09998363) José
Virgílio Valentim Barros, (02016063)Aimiro Abíiio Gomes Ferreira Lopes, (02709063) José Eduardo dos Santos Domingues Gonçalves, (07180663) António Augusto Nicolau dos Santos,
(00063263) Alberto António Beirão Amador, (09626363) Pedro
da Encarnaçáo Besteiro Noro, (01996263) Carlos Manuel Diniz
Machado, (09313763) José Vítor Rodrigues de Oliveira,
(05514563) Vasco Luís Ivens Ferraz Jardim, (06533963)Luís Car10s Teles de Almeida, (09450663) José Carlos Correia Estorninho,
(09168963) António Cabral Marques Fernandes, (01078463) Reinaldo Alfredo dos Santos Silva, (00514763) Jorge Manuel Pires
Tomaz Gonçalves, (09836563) José Manuel da Luz Mano,
(02664263) Manuel Rui Fernandes Albuquerque Freitas,
(07625463) Francisco José de Oliveira Santos, (50777011)Américo Augusto Ramos Tenéra, (20766763) Joaquim Barros Ferreira,
(00764963) Júlio Américo Sousa Rendeiro, (03402763) António
Manuel Laranjeira Gomes Coelho, (08212563)Jorge Manuel Garcia Miranda, (05164363) José Pedro Marreca de Matos Botica,
(08694663) Ernesto António Crispim Martins, (08751063) Jorge
Manuel de Frias Gonçalves Crespo, (04871063) António Manuel
Velez Gomes Ponce, (02242063) Carlos de Jesus Migiiel Andrade
e (40010863) Eugénio Cabral de Fegueiredo Bastos.
Alferes milicianos de engenharia (31010463) José Gabriel de Oliveira
Santos, (02141363) Lauro António de Carvalho Torres Corado,
(07200863) Luís Maria Teixeira Mota, (00710663) José Manuel
Leiria Fernandes, (08968963) Amadeu Manuel Rodrigues Marrecas, (06018063) Carlos Eduardo da Rego da Costa Sakma,
(05152763)Luís Filipe Ramos Moutinho, (05642763)José António
Baião Boavida Roque, (07395363) João Luís de Axala Boaventura,
(07889263) Eduardo António da Silva Fontes, (04978963) João
Morgado Belo, (04806463) João Dias Gomes, (05063263)Manuel
Mariano Ribeiro Fialho, (09779463)José Abrantes Borges da Fonseca, (03929563) Luis Manuel Gonçalves de Sousa Morais,
(06450063) Fernando de Oliveira Simões, (07834863) Ant6nio
Castelo Sérgio Pessoa, (03025463) António Infante Ribeiro da Cunha, (02778463) José António Jesus de Bono Paula, (08685663)
Vítor Augusto Palma Lopes de Carvalho, (08267363)José Fernando Ferrari Roncon, (04339763) Eduardo Augusto Costa das Neves
e Melo, (06338363) Manuel Baptista Rodrigues, (03976963) José
Joaquim MagalhGes de Sousa Pinto, (09924963) Cláudio Emílio
Branco de Oliveira Bastos e (05789163)João Manuel Costa Pereira.
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Alferes milicianos de engenharia (08745063) Carlos José de Oliveira
Simões Diniz, (01659063) Carlos Manuel Santos Machado,
(02038663)António Camilo Sardon Cabrera, (06286263) Virgílio
Alberto Duark, (03552663) António Pereira Dias Simão,
(01274363) Manuel José Rocha Cardoso Dias, (06988163) Jaime
Alberto Lopes de Andrade, (09369263)Vítor Manuel Gomes Rocha, (46152863) Valentim José Pedreira Marques, (07530663)
Ventura Ortigão Me10 Sarnpaio, (00070263) Francisco de la Fuentes Sanches, (05533563) João Artur Alves, (00743963) Carlos
Alberto Pires Rodrigues, (03920963)João Fernando Caetano Gonçalves, (08393763) António de Matos Filipe Catarino, (07348963)
José Manuel Nunes Caiada, (09153963) Pedro fosé Felgueiras
Blanco (08679163) Francisco Jardim Maldonado Passanha,
(03741463)Mário José de Almeida Lança, (05601763)José Manuel
de Oliveira Antunes, (05579663) Luís Alberto Amara1
Nunes dos Santos, (01817163), Luís Gomes Pereira (06538663)
Rui Manuel Antunes Gonçalves da Rosa, (07661363) Adriano
Deslandes Azevedo Maia, (06026863) António Carlos Manso
Pinheiro, (02511063) Amílcar Eliseu Rato da Silva Roberto,
09897563) Francisco João de Queiroz Castro, (06518463) Jcsé
Lemo da Silva, (02648163)José Dias Neto, (06699563)Aires José
dos Santos Carvalho Lima, (02074463)Fernando José Matos Pinto
Monteiro, (04219563) Carlos Brilho Serra, (01736463) Carlos
Manuel Machado Alcobia, (00029463) Ivo de Jesus Oliveira,
(07075663) António Luís Lopes Vieira Sampaio, (09273063) Fernando Silva de Oliveira Baptista, (06431463) Nuno Augusto
Freitas de Assunção, (01298763) Guilherme da Fonseca Neves
Fazendeiro, (06317063) José Luís Ferreira de Sousa Oliveira,
(08716163) António Manuel da Silva Rocha Reis Cabrita,
(00411863) Manuel Marcelo Alves, (08390963) Nuno Cordes da
Fonte Marques do Carmo, (01451963) José Manuel Pires dos
Santos, (08134263) José Filipe Gomes Pina, (06150963) Jorge
Manuel Barbosa Gaspar, (03301063)Vasco Manuel de Sá Marques
Leite, (00746463) José Rosa de Oliveira Calvário, (0149163)António José Roque da Silva, (04614163) António Jerónimo Guerreiro, (07247363) Oscar Luís Correia da Silva R. Albuquerque,
(01237463) Vitor Manuel Tavares Ferreira, (08704763) Manuel
João de Jesus Mococho, (03350163)Jaime José Eusébio Carneiro,
(03834263)Mário Plácido Miranda Garcia, (06196663)Alexandre
Marques da Silva Lebre, (00101563) Carlos Alberto Silva Serra
Ribeiro, (03891263) Gonçalo Rodrigo Santos Lima Faria,
(06162563) António Florêncio da Silva Conceição, (02713563)
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Fernando José da Piedade Ralha, (00269263)João Manuel Martins
Santos Silva, (09820063)Nuno da Nazaré Fernandes de Sequeira e
(02320263) José Carlos Sanches Mergulhão Roque.
Alferes milicianos de engenharia (02424263) Livio Honório,
(06482463) Joaquim António Costa Ilha, (05798063) Adolfo
Sanches Steiger Garção, (01571263) Amílcar Soares Martins,
(06333963) Esmael António Byscais de Carvalho, (03402063)
João Manuel da Fonseca Ferreira Sarafana, (01534063) Miguel
de São Tiago Pereira Coelho dos Reis, (03130763) Júlio Torres
Sain-Maurice, (08448463)Luís Filipe Barros Serafim e (00047663)
Eduardo Filipe Huguenin Duarte Ferreira.
Tenentes milicianos do serviço de saúde (02412163) Antbnio Manuel Lecoq de Lacerda Forjaz, (05525163) Vitorino Manuel
Martins Chaves, (00946763) Fernando António Maymone Martins, (09249663) Mário Fernando Oliveira Viana de Queiroz,
(01066863) António José Rede Ferreira, (02874863) Virgílio
Kaspzykowky Brabo Silva, (02200463) António Carlos Ascenção
Gargasé Afonso e (09436063) Américo José Jansen Verdade
Dinis da Gama.
Alferes milicianos do serviço de saúde (05086563) Manuel Marques
Pereira, (07836763) Joaquim António Martins de Carvalho,
(07366063) José Luís Andrade Martins, (03405163) António
Figueira Nunes Pereira, (09046763) Manuel Ferreira Pinto,
(01578263) Joaquim Pereira Pais de Sousa, (07903063) José
Pedro Brando Santos Coelho, (02241263) Eduardo Manuel Arruda Carreira da Costa, (02104863) José Augusto Borges de
Magalhães e Menezes, (67937363) Dilipa Panduronga Gaunço
Dessai, (01470063) António Soares Marques Lima, (04535763)
Acácio Manuel Miranda Ferreira, (01348563) Rui Sérgio Batista Ferreira, (03769563) António José Ferreira Cruz, (05527863)
Joáo Alcino Pereira Martins e Silva, (06520063) João F i p e
Rivottine Sousa Leal, (02423363) Manuel Tavares Fernandes,
(05290763) Carlos Rafael Marques dos Santos Costa, (09257863)
Carlos Alberto Gil Carvalheira, (07890263) António Lobo Antunes, (08450463) António Apolinário Bugalho de Almeida,
(03569563) Joáo José Pinto de Almeida Carneiro, (04735563) Armando Alberto Bastos Lacerda, (07054863) José António Neves
Xavier Gouveia, (08647963) José Eduardo Soares Albergaria
Ambar, (05033263) Joaquim Francisco Mendes Bastardo,
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(02155063) António Canaveira Paula de Campos, (05507463)
Ângelo Sintra Delgado, (04687663) Fernando Manuel da Costa
Reis, (09433863) Jorge Pereira da Silva, (09124163) José Amara1
Gomes da Costa, (07912363) Artur Manuel Ponce de Vasconcelos Esteves, (08589163) António Leopoldo de Albergaria Pinto
Soares e Manuel Victor Moreira Martins.

Capitães milicianos do serviço de administração militar (04633763)
Fernando Luís Guetta Xavier, (03910463) Mário Martinho
Verissimo Fortes, (03600663) Carlos Alberto Veiga Anjos,
(09470063) Duarte Nuno D'Orey da Cunha, (04211263) António
José Maldonado Cortes Simóes. (50756211) Júlio António Rodrigues Maneta e (05085463) Manuel Maria Camarate Frias.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar (01925163)
José Leocádio dos Santos Mariano, (03752763) Fausto Borges
Caldeira, (08579563) José Maria Baptista Ramos, (04952763)
José Eduardo Arcos Gomes dos Reis, (04416663) Domingos
Cabrita Morgadinho, (00666663) Luís Armando Martins Ferreira,
(08713963) José Manuel de Oliveira Dias, (01280463) Carlos
Braancamp Freire D'Orey, (04976063) Joaquim Luís dos Anjos
Imaginário, (07998463) Humberto Gonçalves de Alrneida,
(07323063) José Duarte Pereira de Sousa Loreto, (04544663)
Carlos Pereira Cruz, (05572763) John Henrique Kahn, (01961263)
José da Silva Teabuco, (08814063) José Manuel Belo Torres,
(02311063) Manuel Lopes Ferreira, (05265563) Manuel Maria
de Jesus Pereira, (07132563) José Faísca Merim Teixeira,
(01952763) Carlos Rafael Sousa Gomes Pinto Coelho, (38083163)
João Olegário Ferreira de Freitas, (01696663) Luís Filipe Ferreira
Reis Tomaz, (04872963) Alberto Luís Correia Barrelas, (04313963)
José Manuel Figueiredo Dias da Silva, (01315163) Gustavo
Eduardo Neves Garcia e Costa, (07543263) Jorge Carreto Lopes
Passos, (32231263) João Luís Faria Pedroso, (06489863) António
Avelino de Abreu Barbosa, (03271063) António Manuel Bandeira
de Carvalho Branco, (00483363) Filipe Nuno de Almeida da
Câmara Oliveira, (05568563) Rui Alberto Ferreira de Gouveia
e Vieira, (07484563) José António da Câmara Pereira Gonçalves.
Alferes milicianos do serviço de administração militar (00797863)
Carlos Alberto Marques Pinto Rocha, (04334863) João Pedro
Silva de Sá e Sousa, (07531 163) António Mendes de Sousa
Monteiro, (05793063) José Manuel Marques Ferreira, (03165163)
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José António dos Santos Teixeira, (09945463) Pedro Alexandre
Gomes Durão, (08209763) Alfredo Manuel Frasquilho de Paulo
Soares, (07825263)José Manuel de Sousa Luz Afonso, (05328463)
José Manuel Correia Serra, (05041563) Domingos Tomaz Vila
Garrido Serra, (02249563) Hugo Manuel de Araújo Almeida,
(08718063)João Carlos Calheiros Moreira de Campos, (06648463)
Fernando Pereira Rodrigues, (00864063)Vasco Manuel Pinto dos
Reis, (02771063) Manuel Prata dos Santos, (08038663) José
Maria Branco Aleixo, (00438863)Carlos Alberto Mendes Marques
da Cruz e (02519563)Francisco Manuel Ribeiro Agarez.
Alferes milicianos do serviço de administração militar (06865563)
Manuel Alvaro Góis Pinto Seabra, (02212763)Francisco Azevedo
Macambira, (01837363) António Ascenso Ferreira, (04601663)
José Guerra Bação Cândido, (00195263)Carlos Alberto de Sousa
Pereira, (07592063) José Manuel de Caldas Lima, (03653363)
Mário José Barreiros Marques, (07489463) José Manuel Amorim
Ferreira Montalvão, (01296863) Joaquim Nuno Pires da Silva,
(08894663) Vasco Francisco da Câmara Ribeiro Ferreira,
(06679263) José Luís Galvão Mexias de Almeida Fernandes,
(02834563) Sérgio Neves Pereira da Silva, (00927163) Carlos
Alberto da Cruz Broco, (00700963) Aires Barros Gomes de
Vallera, (08626863) António Santos Rodrigues de Almeida,
(07363863) Renato Júlio Ivo da Silva, (06835463) Manuel João
Pinheiro Ramos de Magalhães, (04226663) César da Conceição,
(06039163)João Augusto de Moura Ribeiro, (08029563)Fernando
António Piiiheiro Correia, (03863463)Francisco Pereira Faustino,
(07449063) António Galhardo Ferreira de Almeida, (06185563)
Rui Silva Monteiro Batista, (03278263)Anastácio Isidro Pimentel
dos Santos, (01780463) Agostinho Alberty Martins, (03393463)
José Luís Viegas Freitas, (08674463) Guilherme Teodoro de
Campos Rosa, (06645463) José Américo Barreto Tavares,
(71133163) Luís Manuel Faria de Abreu, (04898163) Silvino
Dias Ruivo, (05957463) José Manuel Guedes Vaz de Almeida,
(08554863) José Manuel Leitão Lopes, (00533763) José João
Ferreira Vaz de Mascarenhas, (04158163) Eduardo Augusto
Guerra Carneiro, (00160763)Armando Bernardo, (07977663) José
Manuel de Matos Torres Marques, (05228063) António José
Miranda Ferreira, (08174863) Manuel Alvaro Ferreira da Silva,
(00886263) Amílcar Andrade Neves, (01603163)Manuel Barbosa
Pereira de Lemos, (06155063) José Maria Gil Barata Qelgado,
(01795263) Abílio Agostinho de Sousa, (04340663) Francisco
Adelino Gusmão Esteves de Carvalho, (05415763) Luís Augusto
da Câmara Perestelo de Oliveira, (01136463) António Manuel
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Delgado Tamagnini, (07867363) Luís Carlos da Costa Dias
Tavares, (09796763) Rui Sanches de Miranda e Mascarenhas,
(08905663) António Joaquim da Silva Faria, (01617963) Carlos
Henrique Campos de A. Barbeito, (03719463) José Manuel
Marreiros da Gama Vieira, (04438763)Abel Fontura Moutinho e
(06930963) Aníbal da Silva Oliveira.
Tenentes milicianos de infantaria (01348364) Luís Lázaro Colaço
Carolino e (08744467) José da Encarnação Vinagreiro.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Passagem B situação de disponibilidade
Regimento de Infantaria na01
Aspirante do SEN de infantaria (05682287) Carlos Manuel de
Almeida Fernandes, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Aspirante do SEN de infantaria (16185289) Nuno Miguel Silva de
Matos, da Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1991.)

Aspirante do SEN de infantaria (10525386) Jorge Manuel Antunes
Vieira, do Regimento de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1991.)

Regimento de Infantaria do Porto
Aspirantes do SEN de infantaria (06991687) Jorge Manuel Pereira
das Neves de Magalhães, (11264290) Paulo José Silva Morais
da Fonseca, do Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1991.)

Regimento de Artilharia Antiaérea nP 1
Aspirante do SEN de artilharia (16371386)Vítor Mariano Rodrigues
de Sousa, do Regimento de Artilharia Antiaérea n . O 1.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)
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Regimento de Cavalaria de Braga
Alferes do SEN de cavalaria, contratado, (02599988) Avelino Luís
Coelho da Mota Ribeiro, do Regimento de Cavalaria de Braga.
p o r portaria de 17 de Outubro de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
A-spirante do SEN de cavalaria (04568085)Carlos Albérico de Amorim
Alves, do Regimento de Cavalaria de Estremoz.
(Por portaria de 24 de Julho de 1991.)

Regimento de Transmissões
Alferes do SEN do serviço de informática (07652287) Carlos Manuel
Lourinho Isidro, do Instituto de Altos Estudos Militares.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Aspirante do SEN do serviço de informiitica (00827988)Pedro Miguel
Ribeiro de Castro, do Instituto Superior Militar.
(Por portaria de 1 de Ouiubro de 1991.)

Batalhão de Administração Militar
Aspirante do SEN do serviço de administraçzo militar (05823187)
Pedro Miguel de Araújo Raposo, do Centro de Gestão e Finanças
da Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Batalhão do Serviço de Saúde
Aspirante do SEN do serviço de saúde (16123784) Virgilio Alvaro
da Silva Fonseca, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante do SEN do serviço de saúde (11528685) Victor Manuel
Martins Mateus, do Hospital Militar de Belém.
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Aspirantes do SEN do serviço de saúde (0937884) Luís Filipe de
Moura Duarte, (07956185) Pedro Manuel Simões Pereira, do
Hospital Militar Principal.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Passagem ia situação de licenciado
Distrito de Recrutamento e Mobilizapão de Aveiro
Alferes do SEN de transmissões (09153577)José Manuel Bento Pereira,
do Regimento de Transmissões, na disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizapão de Coimbra
Alferes do SEN de transmissões (00934777) Mário Rui Cação Bento
Ferreira, (08641177) Joaquim António Vigário Pires Abreu, do
Regimento de Transmisões, na disponibilidade.
,
(Por portaria de 1 de Jaueiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento e Mobilizapão de Lisboa
Alferes do SEN de transmissões (15688877)José Manuel da Conceição
Gonçalves, (01537077) António Manuel da Cruz Serra, do
Regimento de Transmissões, na disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Distrito de Recrutamento de Mobilização de Setubal
Alferes
do SEN de transmissões (04629177) José João Silvestre dos
'
Santos do Carmo, (03575277) António Jorge Ribeiro da Costa,
do Regimento de Transmissões, na disponibilidade.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Passagem

situação de reserva tomitoriaí

Nos termos do artigo 368.O do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei
n.O 34-A/90 de 24 de Janeiro, por terem sido julgados incapazes
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de todo o serviço militar, pela Junta Hospitalar de Inspecção,
aptos para o trabalho e para angariarem meios de subsistência,
devendo ser considerados nesta situação, dsde a data das portarias
que se Ihes indicam.

Escola Prática de Infantaria
Soldados cadetes (19437988) Mário Rui Franje Oliveira Mateus,
(13631586) Júlio César de Almeida Amorim.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1991.)

Soldado cadete (13783381) Adelino Cardoso de Almeida.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1991.)

Soldado dadete (04667187)Luis Gonzaga de Sousa Monteiro.
(Por portaria de 7 de Novembro de 199i.)

Soldados cadetes (14006386)Carlos Manuel Mendes Ferraz, (11332286)
Emanuel Jorge Ferreira Martinho, (12863290) Manuel Filipe
Gaspar Lopes.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1991.)

Soldados cadetes (08561986) Joaquim Moreira Coelho Matos,
(19624289)Isaías Isaque da Cruz Soares, (07994387)Artur Carlos
Rocha Pina, (11741088)João Pedro Correia Azevedo Guimarães,
(11052986)Luís Miguel Madureira Ferreira Cunha, (12446486)
João Sousa Prates Ramires Fernandes, (00601385) Pedro David
Faria Freudenthal.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Faro
(Destacamento de Tavira)
Soldado cadete (05112081) João de Deus dos Santos Martins.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1991.)

Soldados cadetes (07533080)Vítor Manuel santos ~olónia,(14699385)
Carlos Abel Fonseca Matos Ribeiro.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1991.)
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Centro de Instrução de Operações Especiais
Soldado cadete (11995287)Manuel Joaquim Oliveira Araújo.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1991.)

Regimento de Artilharia de Costa
Scldado cadete (18173088) Fernando Emílio Sousa Ferreira Pinto.
(Por portaria de 11 deNovembrode 1991.)

Centro de Instnição de Artilharia Antiaérea de Cascais
Soldado cadete (08780986) Nuno Miguel Forbes Costa Godinho.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1991.)

Escola PrBtica de Cavalaria
Soldado cadete (1 1130485) Pedro António Alvão Neves Araújo.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1991.)

Escola PrBtica de Engenharia
Soldado cadete (09764590) João Pedro Venâncio Carrasco.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1991.)

Escola Prática de Transmissões
Soldado Cadete (03773789)Miguel Angelo Fernandes Antunes.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1391.)

Escola PrBtica de Administração Militar
Soldado cadete (11705187) Diogo Bourbon Horta Machado França.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1991.)
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Escola Prática do Serviço de Transportes
Soldado cadete (10064584) Vítor Manuel de Figueiredo Nunes Rito.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1991.)
Quartel-General da Região Militar do Centro
Aspirante do SEN do serviço de saúde (05814984) Pedro Manuel
Ferreira Cardoso, nos termos do artigo 368.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, por ter
sido julgado incapaz de todo o serviço militar, pela Junta Extraordinária de Recurso. 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 Setembro de 1991.)
Batalhão do Serviço de Saúde
Aspirante do SEN do serviço de saúde (03848585) José Pedro Rodrigues Lopes Valente, nos termos do artigo 368.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, por
ter sido julgado incapaz de todo o serviço militar, pela Junta
Extraordinária de Recurso. 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 Setembro de 1991.)
Escola Prhtica de Infantaria
Soldado cadete (13520089) Rui Manuel Ferreira Gomes, nos termos
do artigo 368.O do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90
de 24 de Janeiro, por ter sido julgado incapaz de todo
o serviço militar, pelo 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 7 de Outubro de 1991.)
Escola Prdtica de Administração Militar
Nos termos do artigo 368." do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei
n." 34-AI90 de 24 de Janeiro, por ter sido julgado incapaz de
todo o serviço militar, pela Junta Extraordinária de Recurso,

2.' Série

ORDEM DO EXERCITO N.O

23

13x3

apto para o trabalho e para angariar meios de subsistência,
devendo ser considerado nesta situação, desde a data da portaria
que se lhe indica, o soldado cadete (07966588) José António de
Oliveira Varandas.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1991.)

Baixa de serviço
Oficiais de complemento, na situação de reserva, por terem atingido
o limite de idade, nos termos do O 5 do artigo 61." do Decreto-Lei
n.O 12 017 de 2 de Agosto de 1926.

Direcção do Serviço de Pessoal
Alferes miliciano de infantaria Carlos Faria de Carvalho, devendo
ser considerado nesta situaçáo desde 4 de Outubro de 1991.
Alferes miliciano de artilharia João Castro Maia, devendo ser considerado nesta situação desde 10 de Outubro de 1991.
Alferes miliciano de engenharia José Levy Fontes Almeida, devendo
ser considerado nesta situação desde 12 de Outubro de 1991.

Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Capitão miliciano de artilharia António Martins Nunes, devendo ser
considerado nesta situaçáo desde 5 de Outubro de 1991.
Capitão miliciaiio de cavalaria Carlos Alberto Garrido Vaz, devendo
ser considerado nesta situação desde 30 de Outubro de 1991.
Tenentes milicianos de artilharia Victor Manuel Nunes Barroso, João
de Sousa Mota, devendo ser considerados nesta situaçáo desde,
respectivamente, 16 e 19 de Outubro de 1991.
Tcnentes milicianos de cavalaria João Cardoso Justa, José Miguel
Pinto de Faria, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 29 e 30 de Outubro de 1991.
Tenente miliciano de engenharia João Miguel Pereira de Freitas,
devendo ser considerado nesta situação desde 23 de Outubro
de 1991.
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Tenente miliciano do serviço de saúde Carlos Alberto de Matos
Correia, devendo ser considerado nesta situação desde 1 de
Outubro de 1991.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar Manuel
Mendes, Victor Manuel Gomes Freire, devendo ser considerados
nesta situação desde, respectivamente, 2 e 23 de Outubro de 1991.
Alferes miliciano de infantaria Mário Victor Gonçalves, devendo
ser considerado nesta situação desde 16 de Outubro de 1991.
Alferes milicianos de artilharia Joaquim Luís Ferreira Cardoso,
Adalberto Mascarenhas Mateus, Manuel Severino Pascoal Pronto,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
4, 15, e 27 de Outubio de 1991.
Alferes milicianos de engenharia Manuel Aníbal da Fonseca Monteiro
Guedes, Fernando Eduardo Ferreira Branco, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 10 e 24 de Outubro
de 1991.
Alfcres milicianos do serviço de administração militar Henrique da
Silva Pinto, Mário da Costa Garcia Alves, Armando José Silva
de Paiva, Manuel António da Silva Júnior, João Mário Figueiredo
de Oliveira Costa, António Manuel Ribeiro, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 16, 16, 26, 27, 28
e 30 de Outubro de 1991.

Quartel-General da Região Militar do Norte
Alferes milicianos de infantaria Leonel Igreja Pereira, Adelino
Augusto Amorim Rebelo Teixeira Andrade Castro Correia,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
25 de Fevereiro e 1 de Outubro de 1991.
Alferes miliciano de engenharia António Luís de Castro Lencastre,
devendo ser considerado nesta situação desde 5 de Outubro
de 1991.

Quartel-General da Região Militar do Centro
Tenentes milicianos de artilharia Fernando Laurentino Cordeiro e
Cunha, Manuel Vitorino Pinho Neves, José Dias Patrício Mota,
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devendo ser considerados nestas situação desde, respectivamente,
16, 16, e 31 de Outubro de 1991.
Tenentes milicianos do serviço de saúde Raul de Azevedo Ferreira
da Bernada, Francisco António de Albuquerque Varela Pimentel,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
13 e 26 de Outubro de 1991.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar Ângelo
Antunes Mendes, João Pereira da Silva Lucio, devendo ser
considerados nesta situação desde, respectivamente, 10 e 28 de
Outubro de 1991.
Alferes miliciano de infantaria Carlos José Lourenço Magalhães
Machado, devendo ser considerado nesta situação desde 25
de Outubro de 1991.
Alferes milicianos de artilharia Virgílio Tomaz Henriques, Abílio
Aparicioda Mata, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 17 de Maio e 9 de Outubro de 1991.
Alferes milicianos de engenharisi Fernando José Violante Calado, Rui
Cândido Ferreira Ribeiro, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 21 e 25 de Outubro de 1991.
Alferes miliciano do serviço de saúde Mário Luis Mendes, devendo
ser considerado nesta situação desde 20 de Outubro de 1991.
Quartel-General da Região Militar do Sul
Tenente miliciano de cavalaria.'António Augusto Novais de Calça
e Pina, devendo ser considerado nesta situação desde 6 de
Outubro de 1991.
Grupo de ~rtubariaContra-Aeronaves na03
Aspirante a oficial miliciano de artilharia (54-F-99) Raul Jorge Dias
Soeiro, nos termos do artigo 3." do Decreto-Lei n.O 28 404 de 31
de Dezembro de 1937, por ter sido julgado incapaz para todo
o serviço militar, pela Junta Hospitalar de Inspecção, devendo
ser considerado nesta situaçgo desde 21 de Setembro de 1961.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1991.)
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Regimento de Artilharia Pesada n." 2
Aspirante a oficial miliciano do serviço de saúde (55-F-4988) Manuel
Alberto Gonçalves de Macedo Pinto, nos termos do artigo 3."
do Decreto-Lei n.O 28 404 de 31 de Dezembro de 1937, por ter
sido julgado incapaz para todo o serviço militar, pela Junta
Extraordinária de Recurso, apto para o trabalho e para angariar
meios de subsistência, devendo ser considerado nesta situação
desde 3 de Dezembro de 1963.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1991.)

Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Estad~Maiordo Exército
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
(07715182) João Manuel da Piedade Batista, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
Direcção do Serviço de Pessoal
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o sargento-ajudante
(12670576) José Domingos Alves Nunes, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
(03188277) João José Ribeiro Duque Simões, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
(05972179) Valter Leal dos Santos, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
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Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
(05862078) Herculano Manuel Brito Pacheco, contando a antiguidade para todos os efeitos incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
(11507778) Manuel Alberto Monteiro Martins, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, dede a data da presente portaria.
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
(15097079) António Agostinho Sabino Miranda, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
(01795078) Albertino Henrique Guedes Costa Castanheira, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Direcção do Serviço de Material
Alferes do serviço de material, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(13291484)António Rocha Ferraz Neves, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Alferes do serviço de material, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(03740089) Francisco Júlio Timóteo Madeira Monteiro, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de material, no quadro, o alferes miliciano aluno
(19899583) José Manuel Pardieiros de Melo, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de material, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(04793289)Paulo Jorge da Costa Monteiro, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
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Alferes do serviço de material, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(19872088) José Augusto Rosa Dias, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Alferes do-serviço de material, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(12524982) João Carlos Oliveira Alves, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Direcção do Serviço de Saúde
Capitão do serviço de saúde, farmacêutico, no quadro, o tenente
(03000082) Paulo Alexandre Estanqueiro Viana Guarda, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1991.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
18285979) Fernando José de Carvalho Fidalgo, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Direcção de Transportes
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
(18176883) Henrique Manuel Martins Veríssimo, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Chefia do Serviço de Material de Instnição
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
(10565882) José Carlos Lopes Henriques, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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Quartel-General da Região Militar de Liaboa
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.0 sargento
(16206379) José Carlos Zenha Lopes, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
Quartel-General da Zona Militar dos Açores
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
(19510379) José Francisco Rodrigues Caravana, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria d e 1 de Outubro de 1991.)

Escola Prática de Infantaria
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(19656689) João Carlos Afonso Ribeiro Fernandes, contando a
antiguidade para todos os ef.eitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno (00979387)
Pedro Duarte da Rocha Ferreira, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno (19338886)
Raul Manuel Alves Maia, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno (14536387)
Jorge Augusto do Carmo Matos, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno (08729589)
Paulo Jorge dos Santos Martins, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
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Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno (16607187)
José Carlos Dias Rouco, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Infantaria na01
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno (14223887)
Gualdino Lopes Antão, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
(03279379) Reinaldo Loureiro Duarte, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroismo
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno (12960287)
Luís Carmo Neves da Silva Silveira, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(11130288) Mário José Pinheiro de Andrade Lucas, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(07240487) Abílio Augusto Pires Lousada, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(14713687) António José Miranda Ferreira de Almeida, con-
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tando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1 . O sargento
(15297178) Fernando dos Santos Guedes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Alferes de infantaria, no quaâro, o aspirante a oficial aluno
(14772089) Marco António Abrantes Cardoso, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Infantaria do Funchal
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(16551887) Paulo Domingos Bicho Raminhas, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(09591888) Luis Alexandre Pereira Leite Basto, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Ponta Delgada
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(01025687) Miguel André Chaves de Beir, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1." sargento
(00993683) Amílcar dos Anjos Reis, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portatia de 1 de Outubro de 1991.)
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Regimento de Infantaria do Porto
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(07203388) Francisco Miguel Gouveia Pinto Proença Garcia,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Vila Real
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(17671388) Luís Filipe Almeida Costa, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Escola PrBtica de Artilharia
Capitão de artilharia, no quadro, o tenente (08092576) Rui Manuel
Carvalho Pires, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Capitão de artilharia, no quadro, o tenente (07126877) João Carlos
Ferreira da Costa, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por poriana de 1 de Setembro de 1991.)

Regimento de Artilharia Antia6rea mP 1
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
(16895978) Manuel Joaquim Almeida Cardoso, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Reghento de Artilharia de Costa
Capitão de artilharia, no quadro, o tenente (03040483) Carlos
Alberto Borges da Fonseca, contando a antiguidade para todos
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os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro da 1991.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Capitão de artilharia, no quadro, o tenente (09816685) José Mota
Mendes Ferreiro, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Capitão de artilharia, no quadro, o tenente (05406279) Victor
Jacinto Evangelista, contando a antiguidade para todos os
efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
. .
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Regimento & Artilhatia de Lisboa
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro o 1." sargento
(07216978) David José Marques Soares, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n? 1
Capitão de artilharia, no quadro, o tenente (06116580) Filipe
Basílio Pinto Ferreira da Silva, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
(04868079) José Daniel Baptista Jorge, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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Grupo de Artilharia de Guarnição na02
Capitão de artilharia, no quadro, o tenente (05184978) José Manuel
Tomaz Luís, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, dsede a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Centro de Instrução de Artiiharia Anth6rea de Cascais
Capitão de artilharia, no quadro, o tenente (16456483) Carlos
Manuel Cordeiro Rodrigues, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Escola PrBtica de Cavalaria
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
(17565079) Rui Manuel Simões dos Santos, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Capitão de cavalaria, no quadro, o tenente (02938481) Jocelino do
Nascimento Bragança Rodrigues, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
Capitão de cavalaria, no quadro, o tenente (12002185) Carlos Nuno
Gomes e Simóes de Melo, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Capitão de cavalaria, no quadro, o tenente (13952585) João
Francisco Fé Nabais, contando a antiguidade para todos OS
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efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
Capitão de cavalaria, no quadro, o tenente (13726285) Rogério da
Piedade Femandes dos Santos, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Santa Margarida
Capitão de cavalaria, no quadro, o tenente (15050884) José Pedro
Leitão do Carmo Costa, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data
da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Escola Prática de Engenharia
Capitáo de engenharia, no quadro, o tenente (02802585) José
Fernando Aidos Rocha, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Cepitão de engenharia, no quadro, o tenente (17978780) Rogério
Paulo Faria das Neves e Castro, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Capitáo de engenharia, no quadro, o tenente (17837086) Jorge
Manuel Noronha da Silveira Alves Caetano, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Capitão de engenharia, no quadro, o tenente (03735777) Jorge Nunes
Baltazar, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
Capitão de engenharia, no quadro, o tenente (17461177) João
Ant6nio Sequeira de Almeida, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.

1396

ORDEM DO EXÉRCITO N." 23

2.' Série

Capitão de engenharia, no quadro, o tenente (03233378) Antbnio
Luís Niza Pato, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Tenente do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
(072386S7) Jorge Vitor Simões, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Engenharia nP 1
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1 . O sargento
(02159378) António Maunel Antunes Carreto, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto,' desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Capitão de engenharia, no quadro, o tenente (04909583) Victor
Martins Primo, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o sargento-ajudante
(05054375) Carlos Manuel Freitas dos Reis, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1." sargento
(01354677) Mário Jorge Bacelar Rocha Martins, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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Escola Prhtica do Serviço Veterinário Militar
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
(13812679) Luís Manuel dos Santos Alves Figueira, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Escola Prhtica de Adminifitraçáo Militar
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
(19205786) José Alberto Alves Ribeiro de Magalhães, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
(01416982) Luis Nélson Me10 de Campos, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
miliciano aluno (01105085) Aquilino José António Torrado,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o aspirante
a oficial aluno (11963186) António Almeida da Silva, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o aspirante
a oficial aluno (02923183) Fernando António Marçal Pimenta,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o aspirante
a oficial aluno (16223186)Pedro Manuel de Oliveira Guimarães,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
miliciano aluno (18190585) Vítor Manuel Rodrigues Pires
Diogo, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
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Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o aspirante
a oficial aluno (18242886) Jogo Paulo Ferreira Colaço,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
miliciano aluno (06207182) António Manuel Pereira Batista,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Batalhão de Administração Militar
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
(00834386) Adriano Júlio Brites Dias, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Escola PrBticca do Serviço de Material
Tenente do serviço de material, manutenção, no quadro, o alferes
(14178677) Luis Fernando Nunes Pinto, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Alferes do serviço de material, manutenção, no quadro, o 1.O sargento
(11094278) Adérito Joaquim Sequeira Gonçalves, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de material, manutenção, no quadro, o 1.O sargento
(05395778) António Cavaco Diogo, contando a antiguidade p :ra
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
Alferes do serviço de material, manutenção, no quadro, o 1.O sargento
(14443974) Carlos Manuel da Silva Liceia, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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Batalhão do Serviço de Material
Tenente do serviço de material, manutenção, no quadro, o alferes
(10903577) Delmar Fernandes Rio, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
Tenente do serviço de material, manutenção, no quadro, o alferes
(03787479)António Manuel Oliveira Gomes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto
desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de material, manutenção, no quadro, o alferes
(00788479) João de Sousa Martins, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
Aferes do serviço de material, manutenção, no quadro, o 1.0 sargento
(12655079) Joaquim Luís de Matos, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
Batalhão do Serviço Geral do Exército
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
(04750179) José Luis Marques da Silva, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.0 sargento
(12316779) Síivio Aberto Vasconcelos, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
adata da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
(00394577) José Manuel de Me10 Nunes da Silva, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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1.a Brigada Mista Independente

Botalháo de Apoio e Serviços
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
(13599085) Paulo António das Neves Inocêncio, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço de material, manutenção, no quadro, o 1." sargento
(09280876) Victor Manuel Domingues, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

1lBrigada Mista Independente

Batalhão de Infantaria Mecanizado
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(01304389) Rui Manuel Soares Pires, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial a1w.o
(01672587) Fernando Paulo Monteiro Lúcio Gonçalves, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(02932989) Carlos Abílio Cavacas Macieira, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

1 Brigada Mista Independente

Grupo de Artilharia de Campanha
Capitão de artilharia no quadro, o tenente (19734783) Luís MigueI
Green Dias Henriques, contando a antiguidade para todos os
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efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Capitão de artilharia, no quadro, o tenente (12680584) Nuno Manuel
Monteiro Fernandes, contando a antiguidade para todos os efei-.
tos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

i . Brigada Mista Independente

Grupo de Carros de Combate
(Regimento de Cavalaria de Santa Margarida)
Capitão de cavalaria, no quadro, o tenente (12763183) Carlos Manuel
Siborro Reis, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
-

,

(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.;

Alferes do serviço de material, manutenção, no quadro, o 1.O sargento
(01925275) Américo Lopes Bica, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

1.a Brigada Mista Independente

Companhia de Transmissões
(Agrupamento Base de Santa Margarida)
Tenente de transmissões, exploração, no quadro, o alferes (07547479)
Modesto Morais Fernandes, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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1 Brigada Mista Independente
1.0 Batalhão de Infantaria Motorizado

(Regimento de Infantaria de Toaiar)
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(00869687) Rui Gabriel Ramos Cleto, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(04222889) Jorge Manuel Lopes Bastos, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Tenente do serviço de material, manutenção, no quadro, o alferes
(19194679) Mário Gregório Barata Rosa, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

1 Brigada Mista Independente
2.0 Batalhão de Infantaria Motorizado
(Regimento de Infantaria de Abrantes)

Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(05017587) Carlos Alberto da Costa Silva, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Angra do Heroismo
Alferes do serviço geral do Exército, no quadre, sargento-ajudante
(07215073) Luis Filipe Tómas do Vale, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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Distrito de Recrutamento e Mobilização de Ponta Delgada
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
(05032477) Armandino Miguel Fernandes, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Vila Real
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
(14158378) Armando José Brito Teixeira Laje, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Academia Militar
Tenente de artilharia, no quadro o alferes (02139186) João Manuel
Serra David, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de transmissões, no quadro, o alferes (18941587) José António da Silva Vieira, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de transmissões, no quadro, o alferes (17649887) Vítor Manuel Pires Terras, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de transmissões, no quadro, o alferes (07406786) Carlos da
Silva Teles, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
Tenente de transmissões, no quadro, o alferes (16605388) Luís Filipe
Duarte Tavares, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
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Tenente de transmissões, no quadro, o alferes (11963887) Carlos
Manuel Tavares Simões, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de transmissões, no quadro, o alferes (15420584) Alberto
Cabreiro Palhau, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de transmissões, no quadro, o alferes (17396488) Leonel
Filipe Carnacho Simões, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
Tenente de transmissões, no quadro, o alferes (13847087) Paulo Fernando Viegas Nunes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
Tenente de transmissões, no quadro, o alferes (07391282) Jorge de
Seixas Azevedo, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente do serviço de
(06951781) António
guidade para todos
posto, desde a data

material, material, no quadro, o alferes
José dos Santos Martins, contando a antios efeitos, incluindo vencimentos do novo
da presente portaria.

Tenente do serviço de material, material, no quadro, o alferes
(00781887) José Luís Serra David, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
Tenente do serviço de material, material, no quadro, o alferes
(13418681) Manuel Joaquim Rosado Ganhão, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de material, material, no quadro, o alferes
(15854485) Hélder Faísca Guerreiro, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
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Tenente do serviço de material, material, no quadro, o alferes
(00610382) Jost? Manuel Jorge da Costa Roldão, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de
(14569881) Miguel
guidade para todos
posto, desde a data

material, material, no quadro, o alferes
Luís Ferreira Sendim, contando a antios efeitos, incluindo vencimentos do novo
da presente portaria.

Tenente do serviço de material, material, no quadro, o alferes
(19233687) Hernlni Manuel Teixeira da Silva, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de material, material, no quadro, o alferes
(10014285) José Eduardo Chantre Nunes de Sousa, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da prresente portaria.
Tenente do serviço de material, material, no quadro, o alferes
(01157387) Marco António Domingos Teresa, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de material, material, no quadro, o alferes
(17880587) Joaquim Jorge da Costa Máximo Vicente, contando
a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do
novo posto, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço de material, material, no quadro, o alferes
(07853887) Octávio Ramos Vieira, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
Tenente do serviço de material, material, no quadro, o alferes
(04339287) Paulo Miguel Batista da Glória Belchior, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (08929478)
José Avelino Alves Rodngues, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
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Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes
(07874878) Fernando Aberto Aves Fernandes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
(03848679) Jaime Dias Laim, contando a antiguidade para todos
os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Instituto Superior Militar
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, o alferes (14338377)
Serafim Bártolo dos Santos, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Escola de Sargentos do Exército
Capitão de cavalaria, no quadro, o tenente (11982484) Paulo José Malaca da Cunha Filipe, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Setembro de 19913

Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1." sargento
(11161778) João do Nascimento Machado, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
(06098778) João da Silva Ferreíra, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Escola Militar de Electromecânica
Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o aspirante a
oficial aluno (16220986) Femando Jorge Eduardo Fialho Bamabé,
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contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(01348989) Pedro Miguel Andrade de Brito Teixeira, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Centro de Instrução de Operações Especiais
Alferes de infantaria, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(14181888) Aníbal Carlos Correia Saraiva, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Instituto de Odivelas
Alferes do serviço de administração militar, no quadro, o aspirante a
oficial aluno (11490786) Rui Manuel Robalo Frade, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Ouíubro de 1991.)

Hospital Militar Principal
Capitão do serviço de saúde, farmacêutico, no quadro, o tenente
(04608180) Carlos do Amara1 Souto, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1991.)
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Casa de Reclusão da Região Militar de Lisboa
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
(13215078) José Francisco da Silva Simões, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubm de 1991.)

Presídio Militar
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o sargento-ajudante
(09513872) Alberto Alves Garcia, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a
data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Centro de Selecção de Setúbal
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
(10401478) Sebastião Machado Femandes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Depósito Geral de Material de Guerra
Alferes do serviço de material, manutenção, no quadro, o 1.O sargenw
(02131078) José Rosa Serrano Martins, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Depósito Geral de Material Sanitário
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1." sargento
(13151377) João José Carixas Silveirinha, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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hquivo Geral do Exército
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.0 sargento
(11288879) Joaquim Estima Carvalhal, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Adidos
Corpo de Tropas Pára-quedistas
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (13212486)Carlos Manuel
Pereira Velo, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (00772686) Vítor ManueI
Alhais e Santos, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, adido, o alferes (02415686) Carlos Manuel
da Cruz Martins, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (00204185) Síivio Pires
Dias, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo
vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
Tenente de infantaria, no quadro, o alferes (02986886)Paulo Ant6nio
dos Santos Cordeiro, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, adido, o aspirante a oficial aluno (18009287)
Rui Pedro Dias da Silva Formosinho, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Alferes de infantaria, graduado em tenente, o tenente miliciano aluno
(18583787 Eurico Manuel Vicente Nunes, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.

1410

ORDEM DO EXERCITO N." 23

2." Série

Alferes de infantaria, adido, o aspirante a oficial aluno (01563987)
Gilberto Rodrigues Vilela dos Santos, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Guarda Nacional Republicana
Tenentz-coronel do serviço de material, manutenção, supranumerário,
o major (51328811) Custódio de Jesus Ladino, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde 14 de Junho de 1985.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Adidos
Guarda Fiscal
Alferes do serviço geral do Exército, adido, o 1 . O sargento
(12204671) Norberto Fernando Ferreira, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Alferes do serviço geral do Exército, adido o 1 . O sargento
(19181473) Manuel Cid Garção, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Oficiais do serviço efectivo normal
Academia Militar
Graduados no posto de aspirantes capelães eventuais, os sacerdotes
abaixo designados, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(P0018973) Carlos Alberto César Morais Chantre.
(06568474) João Rodrigues.
(16335874) Nuno Henrique Sancho Silva Gonçalves.

.
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(03276880) José Manuel Fonseca Vicente.
(06958180) Justino Nascimento Maio Vicente.
(09274280) Carlos Manuel Carvalho Correia da Silva.
(03996281) Mário José Loureiro da Silva.
(09955781) Alexandre Francisco Ferreira dos Santos.
(10463381) Paulo Emanuel Loureiro da Silva.
(11227881) José Ezequiel Inácio.
(05768682) José Luis Moreira dos Santos.
(06048582) António Abel Rodrigues Canavarro.
(08791782) João Bartolomeu Rodrigues.
(09724082) Francisco Andrade Moreira da Costa.
(11517382) José João Gonçalves da Silva.
(16514482). Luciano Natal Brazil Oliveira.
(17966382) Pedro Fernandes Coutinho.
(01009483) Delfim Jorge Esteves Gomes.
(02913483) António Manuel Santos Sousa Neves.
(03642483) Fernando Moreira Tavares da Costa.
(03869283) Leonel Rodrigues Claro.
(06494583) Manuel da Conceição Henriques.
(11397883) Jorge Manuel Lages Almeida.
(1 7775285) Nuno Filipe Fraga Aurélio.
(13676983) Amadeu Lopes Soares.
(17335583) Vicente António Nunes da Silva.
(19378083) António Oliveira Madureira Loureiro.
(00036984) Licínio Manuel Figueiredo Cardoso.
(01069884) Joaquim Gomes Carneiro.
(03575784) António Martins Castanheira.
(04966284) Arnândio da Trindade Neves Bártolo Mateus.
(08588884) Paulo António da Cruz Monteiro.
(12775184) José Manuel Afonso Antunes.
(13282984) Manuel Duarte dos Santos Catarino.
(17005284) Benjamim de Sousa e Silva.
(17426884) António Manuel Alves Martins.
(0 1591185) Aniceto da Costa Morgado.
(02988185) José Nuno Ferreira da Silva.
(14045985) Armindo Ribeiro Gonçalves.
(15431585) José Manuel Laranjeira Madeira.
(15645485) José Marcelino Pereira.
(16009285) José Carlos Barbosa da Costa.
(17192585) Manuel Joaquim Fernandes da Costa.
(18105885) José Luis Fernandes Borga.
(02010986) Aloisio Manuel de Sousa Ribeiro A. Araújo.
(02583989) Luciano Alberto da Silva Lagoa.
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(04869286) José António Marques Almeida.
(09136186) Victor Vicente Arruda.
(14478786) José Augusto de Almeida Marques.
(18301286) João António Pinheiro Teixeira.
(19136886) José António Gonçalves.

(Por portaria de 2 de Setembro de 1991.)

VI

-COLOCAÇUES,

EXONERAÇOES E TRANSFERENCIAS

Oficiais dos quadros permanentes
Corpo de Oficiais Generais
Estado-Maior do Exército
General, no quadro, (51411911) Ramiro José Marcelino Mourato,
do Estado-Maior General das Forças Armadas.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1991.)

Direcção do Serviço de Educação Física do Exército
Brigadeiro, no quadro, (51370311) Rodolfo António Cabrita Bacelar
Begonha, do Quartel-General da Zona Militar dos Açores.
(Por portaria de 24 de Outubro de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Centro
General, no quadro, (51114411) Alberto Porfírio de Carvalho e Silva,
do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 7 de Novembro de 1991.)

Instituto de Altos Estudos Militares
Brigadeiro, no quadro, (52156011) Mário Arnaldo Jesus da Silva, do
Quartel-General da 1." Brigada Mista Independente.
(Por portaria de 24 de Junho de 1991.)
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Armas e serviços
Estado-Maior do Exército
Coronel de infantaria, no quadro, (51403511) Joaquim José Falcão
Galante de Carvalho, da Direcção da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1991.)

Capitão de infantaria, no quadro, (08891582) Jorge Manuel Cabrita
Alão Correia da Silva, da Academia Militar.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1991.)

Capitão de artilharia, no quadro, (02507881) António José Pacheco
Dias Coimbra, do Regimento de Artilharia Antiaérea nP 1.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1991.)

Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (45500761) João
Ferreira Belo, da Direcção do Serviço de Pessoal.
(Por portaria de 8 de Novembro de 1991.)

Capitão do quadro técnico de secretariado, no quadro, (16633768)
João Manuel Andrade Pinto Bessa, do Quartel-General da Zona
Militar da Madeira.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1991.)

Direcção da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, no quadro, (50991011) Rodrigo Fernando
Moreira Campos, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Coronel de infantaria, no quadro, (51403911) José Alberto Reynolds
Mendes, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1991.)

Major de infantaria, no quadro, (19705172) Carlos Alberto Rodrigues
Ferreira, do Regimento de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 27 de Junho de 1991.)
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Major de infantaria, no quadro, (09157279) Carlos Manuel Martins
Branco, do Regimento de Comandos.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
Major de infantaria, no quadro, (19519074) João Manuel Santos de
Carvalho, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Direcção da Arma de Artilharia
Tenente-coronel de artilharia (00167165) João António Heitor Alves,
do Batalhão de Informações e Reconhecimento das Transmissões.
(Por portaria de 2 de Outubro de 1991.)
Tenente-coronel de artilharia (41478762) Osvaldo Orico Pereira da
Rocha e Silva, do Quartel-General da 1." Brigada Mista Independente.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1991.)

Direcção da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, no quadro, (50128011) António Vital Femandes
Faia, da Direcção do Serviço de Pessoal.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1991.)
Tenente-coronel do quadro especial de oficiais, supranumerário permanente (31272561) José António Caimoto Duarte, do Regimento
de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1991.)

Major de cavalaria, no quadro, (00481074) Alberto Jorge da Silva
Crispim Gomes, do Estado-Maior do Exército.
Major de cavalaria, no quadro, (15420978) José Romão Mourato
Caldeira, da Academia Militar.
Major de cavalaria, no quadro, (01354980) José Carlos Filipe Antunes Calçada, do Instituto de Altos Estudos Militares.
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Major de cavalaria, adido, (62402671) Carlos Manuel Cristina de
Aguiar, da Guarda Nacional Republicana.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Direcção da Arma de Transmissões
Major de transmissões, manutenção, no quadro, (52137911) Manuel
Maria Carretas, do Batalhão de Apoio e Serviços da 1." Brigada
Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 14 de Outubro de 1991.)

D i c ç ã o do Serviço de Saúde
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, (06098778) João da
Silva Ferreira, da Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 17 de Outubro de 1991.)

Direcção do Serviço de Fortificações e Ob~asdo Exército
Tenente-coronel de transmissões, no quadro, (09688364) António
João Mouzinho dos Santos, do Regimento de Transmissões.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1991.)

Chefia do Serviço de Material de Instrução
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (19141473) Rafael
Manuel Pereira, da Direcção do Serviço de Informitica do Exército.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1991.)

Chefia do Serviço Geral do Exército
Capitão do quadro técnico de secretariado, no quadro, (07582269)
José António Garcia Pereira Lima, da Direcção de Transportes.
(Por portaria de 13 de Setembro de 1991.)

Capitão do serviço postal militar, no quadro, (41180111) João Fernando Franco Pereira, do Batalhão de Apoio e Serviços da l.a

1416

ORDEM DO EXfiRCITO

N.O

23

2.' Série

Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 6 de Novembro de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Centro
Coronel de artilharia, no quadro, (50833811) Victor Manuel Ferreira
Rito, da Escola Prática do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1991.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, (09065878) Diogo
de Assunção Rodrigues Santos, do Batalhão do Serviço Geral
do Exército.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1991.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, (12099278) Euclides
Carvalheiro da Silva Claro, do Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lisboa.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1991.)

Quartel-General da Zona Militar dos Açores
Tenente-coronel de artilharia, adido, (02578463) António Ferreira
da Silva, da Direcção da Arma de Artilharia.
(Por portaria de 10 de Outubro de 1991.)

Escola PrBtica de Infantaria
Capitão de infantaria, no quadro, (16546683) Francisco Henrique
Silveira da Costa Abreu Melin, do Regimento de Infantaria do
Funchal.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1991.)

Capitão de infantaria, no quadro, (06737381) Nuno Augusto Teixeira
Pires da Silva, da Academia Militar.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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Regimento de Infantaria de Chaves
Capitão de infantaria, no quadro, (13242781) Jorge Alexandre Rodrigues Pinto de Almeida, do Regimento de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1991.)

Regimento de Infantaria do Porto
Capitão de infantaria, no quadro, (03666381) José António da Fonseca e Sousa, do Centro de Instrução de Condução Auto n.O 1.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Batalhão de Infantaria de Aveiro
Major de infantaria, no quadro, (09053067) António Manuel Fernandes Angeja, do Quartel-General da
Brigada Mista Independente.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1991.)

Escola PrBtica de Artilharia
Tenente-coronel de artilharia, (08620066) Antero José Martins
Barreiros, do Grupo de Artilharia de Guarnição n." 1.
(Por portaria de 15 de Agosto de 1991.)

Regimento de Artilharia de Leiria
Tenente de artilharia, no quadro, (09068383) Norberto Antunes Serra,
do Grupo de Artilharia de Campanha da 1." Brigada Mista Independente.
(Por portaria de 17 de Junho de 1991.)

Regimento de Artilharia de Lisboa
Capitão de artilharia, no quadro, (02803883) António Emidio da
Silva Salgueiro, da Academia Militar.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1991.)
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Tenente de artilharia, no quadro, (04626886) João Alberto Cabecinha
Quaresma Furtado de Almeida, do Regimento de Artilharia de
Costa.
(Por portaria de 5 de Agosto de 1991.)

Grupo de Artiiharia de Guarnição n.O 1
Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (41478762) Osvaldo Orico
Pereira da Rocha e Silva, da Direcção da Arma de Artilharia.
(Por portaria de 22 de Agosto de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Estremoz
Tenente de cavalaria, no quadro, (13952585) João Francisco Fé
Nabais, da Escola de Sargentos do Exército.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1991.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Major de cavalaria, no quadro, (05943873) José Júlio Gomes da Silva,
do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida.
(Por portaria de 3 de Outubro de 1991.)

Eswla Prática do Serviço de Transportes
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, (01269377) Carlos
Manuel Rodrigues Vaz, da Escola Prática de Administração
Militar.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1991.)

Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, (18733177) Mário
Rodrigues Vieira, do Instituto Militar dos Pupilos do Exército.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1991.)

Centro de Instrução de Condução Auto n.0 1
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, (04000975) Arménio
Coelho da Silva, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 1.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1991.)
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1 . Brigada Mista Independente

Grupo de Artilharia de Campanha
Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (08009365) Fausto de Almeida Pereira, da Direcção da Arma de Artilharia.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1991.)

Distrito de Recrutamento e Mobilização de Lamego
Capitão do quadro técnico de secretariado, no quadro, (07966668)
Manuel Lino Pereira de Carvalho, do Centro de Instrução de
Operações Especiais.
(Por portaria de 30 de Outubro de 1991.)

Instituto de Altos Estudos Militares
Major de Infantaria, no quadro, (74738173) Raul Luis de Morais
Lima Ferreira da Cunha, da Direcção da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 3 de Setembro de 1991.)

Academia Militar?
Capitão de infantaria, no quadro, (00371884) Paulo Emanuel Maia
Pereira, do Batalhão de Infantaria Mecanizado da l.a Brigada
Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 14 de Agosto de 1991.)

Alferes graduado em tenente de infantaria, no quadro, (07221881)
Rui Manuel Mendes Dias, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 16 de Agosto de 1991.)

Capitão de artilharia, no quadro, (00873182) Mário Alberto Teixeira
de Sousa, do Grupo de Artilharia de Campanha da 1." Brigada
Mista Independente.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1991.)
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Instituto Superior Militar
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (09034474) Albano
Braz das Neves, do Arquivo Geral do Exército.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1991.)
Escola de Sargentos do Exercito
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (09486565) João Madalena
Lucas, do Regimento de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 14 de Agosto de 1991.)
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, (05544678) Manuel
Pereira F i p e , do Batalhão do Serviço Geral do Exército
Alferes do serviço geral do Exército, (18285979) Fernando José de
Carvalho Fidalgo, da Direcção do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1991.)
Instituto Militar dos Pupilos do Exercito
Capitão de infantaria, no quadro, (06682882) Rui Manuel Serras
Valente, do 2.O Batalhão de Infantaria Motorizado da l.a Brigada
Mista Independente (Regimento de Infantaria de Abrantes).
(Por portaria de 7 de Outubro de 1991 )
Centro Militar de Educação Fisica, Equitação e Desportos
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, (03224072) João
Cabra1 Casimiro, do Regimento de Infantaria n." 1.
(Por portaria de 6 de Agosto de 1991.)
Centro de Instrução de Operações Especiais
Tenente do serviço geral do Exército, no quadro, (10708377) António
Manuel Martins, do Batalhão do Serviço Geral do Exército.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1991.)
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Manuel Luís Torres,

(Por portaria de 28 de Outubro de 1991.)

Manutenção Militar
Major do serviço de administração militar, adido, (07731369) Alfredo
Couto Ribeiro, da Delegação do Porto da Manutenção Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde 29 de Setembro
de 1987.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1991.)

1.O

Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Coronel de cavalaria, supranumerário permanente, (502 115 11) Francisco Xavier da Silveira Montenegro Carvalhais, da Direcção
da Arma de Cavalaria.
(Por portaria de 7 de Outubro de 1991.)

2.O

Tribunal Militar Territorial de Lisboa

Coronel de artilharia, no quadro, (514643 11) Alberto Jorge Garcia
Ribeiro do Amaral, da Direcção da Arma de Artilharia.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Tribunal Militar Territorial de Coimbra
Coronel de infantaria, adido, (513981 11) Carlos Alberto Gonçalves,
do Centro de Selecção de Coimbra.
(Por portaria de 30 de Setembro de 1991.)

Tribunal Militar Territorial de Tornar
Coronel de artilharia, supranumerário permanente, (46000957) João
Francisco Lérias Salgado, da Direcção da Arma de Artilharia.
(Por portaria de 13 de Setembro de 1991.)
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Arquivo Geral do Exército
Capitão do serviço geral do Exército, no quadro, (07861976) António
Júlio Piçarra Chaves, do Batalhão do Serviço Geral do Exército.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1991.)

Destacamento de Reabastecimento e Manutenção de Material de
Transmissões do Quartel-General da Região Militar do Centro
Tenente de transmissões, manutenção, no quadro, (07530379) António
José das Neves, do Depósito Geral de Material de Transmissões.
(Por portaria de 23 de Outubro de 1991.)

Adidos
Forças da Segurança de Macau
Coronel de infantaria, supranumerário, (50993511) Eduardo Alberto de Veloso e Matos, do Quartel-General da 1." Brigada Mista
Independente.
(Por portaria de 20 de Julho de 1991.)

Oficiais do serviço efectivo normal
Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Aspirante do SEN de infantaria (18293087) Luis Paulo Martins Nisa
Rato, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada, na disponibilidade.
(Por portaria de I 1 de Outubro de 1991.)

Aspirante do SEN de infantaria (10928186) José Fernando Queiroz
Canêdo dos Santos, do Regimento de Infantaria de Angra do
Heroísmo, na disponibilidade.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1991.)

Regimento de Infantaria do Porto
Aspirantes do SEN de infantaria (13811485) António José da Silva
Oliveira Grilo, (1 1404485) Virgílio Alexandre Cardoso e Falco
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da Costa, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada, na
disponibilidade.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1991.)

Aspirante do SEN de infantaria (18126790) Manuel José Maia dos
Santos, do Regimento de Infantaria de Angra do Heroísmo, na
disponibilidade.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1991.)

VI1

- RECTIFICAÇOES DAS REMUNERAÇOES DE RESERVA

O valor da remuneração na reserva do coronel de engenharia
(50768411) Manuel Augusto da Silva Dantas foi alterado para
350800$00, desde 18 de Julho de 1991.
O valor da remuneração na reserva do capitão (40088847) Joaquim

Cordeiro Pereira Machado foi alterado para 221 294500 desde
1 de Janeiro de 1991.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1991.)

VI11

-DECLARAÇOES

Colocações e desempenho de funções
Continuam na efectividade de serviço
1) O general (51380511) Fausto Pereira Marques continuou si
prestar serviço na Direcção do Serviço Histórico Militar e por acumulação na Comissão para as Campanhas de Africa, após a sua passagem à situação de reserva em 13 de Novembro de 1991.
2) O coronel de infantaria (51398911) Amílcar Ferreira da Silva
Lúcio continuou a prestar serviço no Comando-Geral da Guarda Fiscal, após a sua passagem B situação de reserva em 18 de Outubro
de 1991.
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3) O coronel de infantaria f51396211) António Manuel Duarte
Botelho continuou a prestar serviço no Estado-Maior do Exército,
após a sua passagem à situação de reserva em 22 de Novembro de
1991.
4) O coronel de artilharia (51221311) Carlos José Branca1 Lopes
Furtado continuou a prestar serviço no Tribunal Militar Territorial
de Coimbra, após a sua passagem à situação de reserva em 29 de
Outubro de 1991.
5) O coronel do serviço de administração militar (51022611)
Agostinho Fernando Mesquita Pinto continuou a prestar serviço nos
Serviços Sociais das Forças Armadas, após a sua passagem à situação
de reserva em 18 de Novembro de 1991.
6) O tenente-coronel do serviço de material, manutenção,
(50681811) Joaquim Vicente continuou a prestar serviço no Campo
de Tiro de Alcochete, após a sua passagem à situação de reserva em
1 de Julho de 1991.

Passam a prestar serviço
7) O coronel de infantaria na situação de reserva (50156011)
António Rodrigo Rodrigues Queiroz deixou de prestar serviço no
Serviço de Coordenação para a Extinção da Pide/DGS desde
31 de Outubro de 1991 passando a prestá-lo na Cruz Vermelha Portuguesa, desde a mesma data.
r-- 8) O major de infantaria na situação de reserva (45022657) Joa-

quim Vaz Cariano deixou de prestar serviço no Quartel-General da
Região Militar do Norte desde 1 de Novembro de 1991, passando a
prestá-lo no Gabinete do Ministro da República dos Açores, desde
a mesma data.
9) O tenente-coronel do serviço de administração militar na situação de reserva (50062911) José Luís de Sousa Jorge passou a prestar serviço no Instituto Militar dos Pupilos do Exército, desde 21 de
Outubro de 1991.
10) O capitão do quadro técnico de secretariado na situação
de reserva (05487969) Custódio Jacinto Geraldo Cangalhass passou
o prestar serviço no Quartel-General da Região Militar do Sul, desde
15 de Novembro de 1991.
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Deixam de prestar serviço
11) O general na situação de reserva (50597811)Pedro Alexandre Gomes Cardoso deixou de prestar serviço no Instituto da Defesa
Nacional, desde 7 de Novembro de 1991.
12) O tenente-coronel do serviço de material, manutenção, na
situação de reserva (50326611) José dos Santos Almeida deixou de
prestar serviço na Direcção do Serviço de Material, desde 22 de Outubro de 1991.
13) O tenente-coronel do serviço de material, manutenção, na
situação de reserva (50681811) Joaquim Vicente deixou de prestar
serviço no Campo de Tiro de Alcochete, desde 31 de Outubro de
1991.
14) O capitão do serviço geral do Exército na situação de reserva
(51779511) António de Carvalho deixou de prestar serviço na Escola
Prática de Engenharia, desde 25 de Outubro de 1991.

Cursos, estiígios e tirocínios
15) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Observação Aérea, que frequentaram na Base Aérea ne0 1 e Base
Aérea n.O 3, no período de 9 de Setembro de 1991 a 18 de Outubro
de 1991, com a classificação que a cada um se indica (em valores):

~ e n & t ede artilharia (14735284)José Manuel Peres de Almeida, 16,20.
Capitão de cavalaria (12601578) José Carlos Cordeiro Augusto, 15,80.
Tenente de artilharia (13240087) José Firmino Soares de Aquino
15,40.
16) Deve ser averbado aos oficiais abaixo indicados o Curso
de Transmissões das Armas, que frequentaram na Escola Prática de
Transmissões, no período de 2 de Setembro de 1991 a 15 de Novembro de 1991, com a classificação que a cada um se indica (em valores):

Tenente de engenharia (18264085) Avelino João Carvalho Dantas
17,44.
Tenente de cavalaria (00598788) Paulo Alexandre Simões Marques,
17,09.
Tenente de engenharia (09495087) Carlos Manuel Gouveia de Carvalho, 16,93.
Tenente de infantaria (05962787) Eduardo Manuel Vieira Pombo,
16,78.
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Tenente de artilharia (11514588) Nuno Miguel Saraiva Sampaio,
16,49.
Tenente de infantaria (09279684) Paulo Alexandre Belmonte Faria,
16,37.
Tenente de infantaria (01091586) Mário João Vaz Alves Bastos,
16,06.
Tenente de infantaria (16838886) José António Travanca Lopes,
15,95.
Tenente de infantaria (08893286) Mário Alexandre M. Patricio Alvares, 15,88.
Alferes do serviço de administração militar (11963186) António Almeida da Silva, 15,69.
Tenente de artilharia (08932488) Luís Filipe de Sousa Lopes, 15,63.
Tenente de artilharia (13960289) Rui Jorge Lopes de Frias Torres,
15,23.
Tenente de artilharia (10517187)Paulo Alexandre de São Pedro Gaspar da Rosa, 1.5,09.
Tenente de engenharia (17079584) Júlio Norberto Martins Nufioz,
14,89.
Tenente de infantaria (03921489) Pedro Fernandes Guerra, 14,71.
Tenente de infantaria (06739386) Hélder Machado Guerreiro, 14,54.
Oficiais de CompIemento
Abates
L

17) Por portarias de 10 de Agosto de 1988, ingressaram no quadro permanente da Guarda Nacional Republicana, no posto de alferes, contando. a antiguidade desde as datas das mesmas portarias, os
oficiais abaixo designados, nos termos do Decreto-Lei n.O 465183 de 31
de Dezembro, sendo abatidos ao efectivo do Exército desde a mesma
data:

Tenente miliciano de infantaria, na disponibilidade, (05179582) Paulo
Jorge dos Reis Ferreira, do Regimento de Infantaria n.O 1.
Tenente miliciano de infantaria, na disponibilidade, (06983982) Joaquim José Caetano Nunes, do Regimento de Infantaria de
Abrantes.
Tenente miliciano de infantaria, na disponibilidade, (13199283) António Francisco Carvalho da Paixão, do Regimento de infantaria
de Queluz.
Tenente miliciano de infantaria, na disponibilidade, (13200281) Nuno
João Rodrigues, do Regimento de Infantaria de Chaves.
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Rectificação
18) Na Ordem do Exército 2.0 série n.O 1 de 1 de Janeiro de 1991,
página 82, na parte respeitante i graduação e promoção dos alferes
cic infantaria da 1." Brigada Mista Independente, 1 . O Batalhão de
Infantaria Motorizado (Regimento de Infantaria de Tomar) onde se
I@ «Mário Alexandre de Menezes Patrício Alvesn, deve ler-se «Mário
Alexandre de Menezes Patrício A1vares.n
19) Na Ordem do Exército, 2." Série nP 15 de 1 de Agosto de
1991, página 945, respeitante ao coronel (51 16251 1) António Manuel
Rcdrigues Cardoso, onde se lê a36 anos de serviço militar», deve ler-se
a35 anos e 7 meses de serviço militar)).
20) Na Ordem do Exército, 2." Série, n.O 16 de 15 de Agosto
de 1991, página 1054, respeitante ao coronel de infantaria na situação
cie reserva Nuno Vilares Cepeda, onde se lê a3.O Tribunal Militar
Territorial de Lisboa» deve ler-se e1.0 Tribunal Militar Territorial de
qiSboa.»
21) Na Ordem do Exército, 2." Série n.O 19 de 1 de Outubro de
1991, página 1136, na parte respeitante i colocação dos oficiais no
Instituto Superior Militar, onde se lê «Tenente de cavalaria
(11982484) Paulo José Malaca da Cunha Filipe» deve ler-se ((Tenente-coronel de transmissões (09623165) Manuel Femando Marques de
Almeidan.

Anulação
22) Nula e sem efeito a baixa de serviço do tenente rniliciano do
serviço de saúde, na situação de reserva, Mário Dimas Alves de Oliveira, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa, publicada na
Ordem do Exército, 2.0 série n.O 15 de 1 de Agosto de 1991 na página
985.

IX

-OBITUARIO

Agosto, 16 - Tenente miliciano do serviço de administração militar,
na situação de reserva, (31266849) Orlando Henrique
dos Santos Ferreira, do Quartel-General da Região
Militar do Norte.
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Maio, 25 -Capitão
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miliciano de engenharia, na situação de reserva,

(42024054) Carlos Mendes Veloso, do Quartel-General

da Região Militar do Centro.
Outubro, 2 - Coronel reformado (51385211) Manuel Lopes de Carvalho Chaves, do Quartel-General da Região Militar
de Lisboa.
Outubro, 16 -Tenente miliciano de infantaria, na situação de reserva, (31227262) Fernando Fernandes Conde e Silva,
do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Outubro, 24-Coronel
de infantaria, na situação de reforma,
(508 14111) Carlos Caetano Guerreiro Alves Viana, do
Quatel-General da Região Militar do Centro.
de infantaria, na situaçáo de reserva,
Outubro, 31 -Coronel
(50681 111) João Augusto dos Santos Dias de Carvavalho, do Instituto Militar dos Pupilos do Exército.
Novembro, 10 - Coronel de artilharja, na situaçáo de reserva,
(51070811) Vitorino de Sousa Murta, do Quartel-General da Região Militar do Norte.
Novembro, 14 - Capitão do serviço geral do Exército, na situação
de reserva, (50175111) Job de Almeida Lavrador,
do Quartel-General da Região Militar do Norte.
O Chefe do Estado-Maior do Exército

José Alberto Loureiro dos Santos, General
Está conforme:
O Ajudante-General

Silvino da Cruz Curado, General

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXERCITO
2.a SÉRIE
N.g

24/15 DE DEZEMBRO DE 1991

Publica-se ao Exdrcito o seguinte:

I

-MUDANÇAS DE

SITUAÇAO

Ministdrio da Defesa Nacional
Estado-Maior do Exército
Oficiais dos quadros permanentes
Corpo de Oficiais Generais
Ingresso no quadro
General, adido, (5141 1911) Rarniro José Marcelino Mourato, do Estado-Maior do Exército, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 8 de Outubro de 1991.)

Passagem à situação de adido
Nos termos do n . O 5 da alínea b) do artigo 186.O do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-A/90 de 24 de Janeiro.
Brigadeiro, no quadro, (51376411) José Rodrigues Tavares Pimentel,
do Instituto de Altos Estudos Militares, por ter sido colocado no
Estado-Maior-General das Forças Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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Armas e serviços
Iiigresso no quadro
Quadro da Arma de Infantaria
Coronel de infantaria, supranumerário, (51400511) António Gii Marques Nunes, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 7 de Outubro de 1991.)

Quadro da Arma de Cavalaria
Coronel de cavalaria, supranumerário, (50434511) Norberto Carvalho
de Lacerda Benigno, do Instituto de Altos Estudos Militares,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 19 de Agosto de 1991.)

Passagem à situação de adido

Nos termos da alínea a) do artigo 186." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-A/90 de 24 de Janeiro.
Capitão de artilharia, no quadro, (04248281) Pedro Amaro Ferreira
Neves, do Regimento de Artilharia de Lisboa, devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Dezembro de 1991.)

Nos termos do n." 5 da alínea b) do artigo 186." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-A/90 de 24 de laneiro.
Tenente-coronel do serviço de administração militar, no quadro,
(01515665) José António Brito e Osório Valdoleiros, do Centro
de Gestão e Finanças da Região Militar do Norte, por ter sido colocado na Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta situação desde 30 de Junho de 1991.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1991.)

Major do serviço de administração militar, no quadro, (71123470)
Luís Carlos Pinheiro Gomes, por ter sido colocado na Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta situação desde 20 de
Setembro de 1991.
(Por portarin de 25 de Outubro de 1991.)
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Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (08792277)
Hamilton Leonel Lucas Ramalho, por ter sido colocado na Manutenção Militar, devendo ser considerado nesta situação desde 20
de Setembro de 1991.
(Por portaria de 25 de Outubro de 1991.)

Nos termos do n . O 6 da alínea b) do artigo 186." do EMFAR,
aprovado pelo Decreto-Lei nP 34A/90 de 24 de Janeiro.
Coronel de infantaria, no quadro, (50344111) Joaquim Madeira Mónica da luz, do Quartel-General da Região Militar do Sul, por passar a prestar serviço em diligência nos Serviços Sociais das Forças
Armadas (delegação de Evora), devendo ser considerado nesta
situação desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 7 de Outubro de 1991.)

Capitão de infantaria, no quadro, (17917781) Alfredo Luís Barrinhas
da Costa Neto, da Direcção da Arma de Infantaria, por passar a
prestar serviço em diligência no Estado-Maior-General das Forças
Armadas, devendo ser considerado nesta situação desde a data
da presente portaria.
(Por portaiia de 7 de Outubro de 1991.)

Major de transmissões, manutenção, no quadro, (52137911) Manuel
Maria Calretas, do Batalhão de Apoio e Serviços da 1." Brigada
Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida),
por ter sido colocado na Direcção da Arma de Transmissões e a
prestar serviço em diligência no Ministério da Defesa Nacional,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
{Por portaria de 17 de Outubro de 1991.)

Major do serviço geral do Exército, no quadro, (50039911) António
de Novais Henrique, da Chefia do Serviço Geral do Exército, por
ter passado 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 16 de Outubro de 1991.)
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Passagem à situação de reserva
Coronel de infantaria (51393811) Marcelo Heitor Moreira, nos termos
da alinea a) do artigo 167." do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser considerado nesta
situação desde 3 de Outubro de 1991, fica com a remuneração
mensal de 443 700$00, conta 46 anos de serviço militar.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1991.)

Coronel de infantaria (50139811) Fernando Augusto Castilho Palma
Ferro, nos termos da alinea a) do artigo 168.O do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 344190 de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 30 de Julho de 1991, fica com
a remuneração mensal de 459 400$00 conta 46 anos de serviço
militar.
(Por portaria de 18 de Novembro de 1991.)

Coronel de artilharia (51084311) Victor Manuel de Almeida Antunes,
nos termos da alinea a) do artigo 168." do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 30 de Julho de 1991, fica com
a remuneração mensal de 408 900$00, conta 46 anos de serviço
militar.
(Por portaria de 13 de Novembro de 1991.)

Major do serviço geral do exército (50526111) Lauro Baltazar da Costa, nos termos da alínea a) do artigo 167.O do EMF.AR, nprcvado pelo Decreto-Lei n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, devendo ser
considerado nesta situação desde 8 de Novembro de 1991, fica
com a remuneração mensal de 285 490$00, conta 44 anos de serviço militar.
Major do serviço geral do Exército (51699911) Manuel Fernandes dos
Reis, nos termos da alinea a) do artigo 167.O do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei nP 34-AI90 de 24 Janeiro, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Setembro de 1991, fica com
a remuneração mensal de 261 200$00, conta 42 anos de serviço
militar.
(Por porinria de 14 de Novembro de 1991.)
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Passagem à situação de reforma
Por despacho de 15 de Novembro de 1991, publicado no Diário
da República, 2." Série, n? 274, de 28 de Novembro de 1991, passaram

B situação de reforma em 1 de Janeiro de 1991 com a pensão que lhes
vai indicada, os seguintes oficiais:

Capitão do serviço geral do Exército (52132011) Alvaro dos Santos
Alves, 246 757$00.
Major do serviço geral do Exército (51132311) Américo Florêncio,
276 970$00.
Coronel do serviço de administração militar (50242311) Amílcar Emídio Dias dos Santos, 380 480$00.
Tenente-coronel de artilharia (51462111) Ângelo Mendes da Silva e
Sousa, 379 383$00.
Coronel de infantaria (51103911) Aníbal José Mendes Ginja Brandão
dos Santos Viegas, 408 900$00.
Coronel de infantaria (51097411) António Luciano de Matos,
397 600$00.
Major de infantaria (51272411) Ant6nio Luís Nogueira de Albuquerque, 231 873$00.
Tenente-coronel de infantaria (51323311) António Maia Correia,
292 894$00.
Major de infantaria (50705011) António Namorado Freire, 288 500800.
Coronel de cavalaria (51145211) António Varela Romeiras Júnior,
408 900$00.
Major do serviço de administração militar (51347611) Artur Moreira
dos Santos, 154 973$00.
Capitão do Quadro Especial de Oficiais (06537764) Cândido Pinto
Moleiro, 109 233600.
Coronel de infantaria (50224911) Carlos Alberto Simões Ramalheira,
443 700$00.
Coronel do serviço de saúde (50153311) Carlos Duarte Ferraz,
374 100$00.
Coronel de cavalaria (51048211) César Augusto Rodrigues Mano,
443 700$00.
Tenente de transmissões (50206811) Domingos Guedes Barbosa,
168 838600.
Capitão do serviço geral do Exército (51175811) Ernesto Lavrador,
255 650$00.
Coronel de infantaria (51086011) Fernando de Sousa, 443 700$00.
Tenente-coronel de cavalaria (51324211) Hélder Humberto do Nascimento Matias, 336 540$00.
Coronel de cavalaria (51274811) Henrique Manuel Gonçalves Vaz,
397 600$00.
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Tenente-coronel do serviço de saúde (59934111) Henrique Manuel
Torres, 3 19 600$00.
Coronel do serviço de saúde (52156211) Hermínio Menaia Gabriel,
335 200$00.
Capitão do serviço geral do Exército (52089311) João E16i Zagalo,
233 900$00.
Brigadeiro (50353111) Joaquim do Lago Arrais Torres de Magalhães,
428 800$00
Major de cavalaria (58570460) José Augusto da Cunha Rodrigues
Cruz, 180 700$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51318611) José Manuel de Oliveira Muge, 277 400$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50891311) José Maria Neto
Moreira e Alves, 268 400$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50836011) Leopoldo Maria do
Amaral, 245 600$00.
Coronel do serviço de administração militar (51420811) Luís José Ferreira Figueirinhas, 377 300$00.
Major de infantaria (08908263) Luís da Piedade Faria, 152 465800.
Capitão do serviço geral do Exército (5056111 1) Manuel Maria de
Almeida, 277 400$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51287411) Rodrigo José Matos
de Sousa, 213 796$00.
Capitão do serviço geral do Exército (50835811) Silvino Monteiro de
Sousa, 268 440$00.
Coronel de infantaria (50558811) Simão Antunes Malcata, 416 060$00.
Major do serviço de material (50203911) Joaquim Ferreira, 280 300$00.
Por despacho de 15 de Novembro de 1991, publicado no Didrio da
República, 2." Série, n.O 274, de 28 de Novembro de 1991:
Coronel de infantaria (50994811) António Me10 de Carvalho, desde
1 de Fevereiro de 1991, com a pensão de 383 931900.
General (50431611) Carlos José Machado Alves Morgado, desde 19
de Maio de 1991, com a pensão de 566 620$00.
Coronel de artilharia (50590811) Carlos Mário Pessoa Vaz, desde 31
de Dezembro de 1990, com a pensão de 390 800$00.
Major do serviço geral do Exército (51494011) Daniel de Freitas,
desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão de 256 800800.
Tenente-coronel do serviço geral do Exército (50140811) João Pérsio
Pita da Silva, desde 1 de Fevereiro de 1991, com a pensão de
387 430$00.
Major do serviço geral do Exército (51441811) José Barata, desde 31
de Dezembro de 1990, com a pensão de 264 600$00.
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Coronel de infantaria (50268911) José de Vilhena Ramires Ranlos,
desde 16 de Janeiro de 1991, com a pensão de 411 613$00.
Coronel do serviço de saúde (50934211) Manuel Albino Rodrigues de
Sousa, desde 12 de Janeiro de 1991, com a pensão de 389 800$00.
Capitão do serviço geral do Exército (52163611) Manuel da Costa
Lopes, desde 31 de Dezembro de 1990, com a pensão de
220 500$00.
Coronel de infantaria (51177911) Rui de Carvalho Ferreira Santos,
desde 14 de Julho de 1991, com a pensão de 397 600800.
Coronel de infantaria (51175311) Vitorino Azevedo Coutinho, desde
16 de Fevereiro de 1991, com a pensão de 434 580$00.
Capitão do serviço geral do Exército (51772811) Zeferino Augusto
Antunes Leite Pedreira, desde 2 de Janeiro de 1991, com a pensão de 245 600$00.
Oficiais do serviço efectivo em regime de contrato
Regimento de Cavalaria de Braga
Alferes de cavalaria, contratado, (11113189) Fernando Manuel Gaspar Claro, do Regimento de Cavalaria de Braga.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1991.)

Regimento de Engenharia de Espinho
Alferes de educação física, contratado, (06619180) Luís Manuel Oliveira Marques Almeida, do Regimento de Infantaria de
Castelo Branco.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Passagem à situação de disponibilidade
Regimento de Infantaria nP 1
Alferes de infantaria, contratado, (16199388) Paulo Jorge Gomes
Dias, da Escola Prática de Infantaria.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1991.)

Aspirante do SEN de infantaria (15855689) João Paulo Vicente Gallego Alvarez, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 30 de Julho de 1991.)
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Aspirante de infantaria, contratado, (17356883) Carls Manuel Gomes
Pinto Ferreira, da Chefia do Serviço de Material de Instrução.
Aspirante do SEN de educação física (02864785) José Augusto Gil
Machado, do Centro Militar de Educação Física, Equitação e
Desportos.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Infantaria de Beja
Alferes de infantaria, contratado, (07555587) Domingos António dos
Santos Guerra, da Casa de Reclusão da Região Militar do Sul.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1991.)

Aspirante do SEN de infantaria (18485985) Luís Manuel Antunes
Monteiro Preto Pedro, do Regimento de Infantaria de Beja.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Regimenlto de Infantaria de Elvas
Aspirante do SEN de educação física (07006686) Hélder Manuel
Guerra Garcia de Oliveira, do Centro Militar de Educaçáo Física,
Equitação e Desportos.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Infantaria do Porto
Tenente de infantaria, contratado, (06133483) João Manuel
Gomes Agea, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1991.)

Alferes do SEN de infantaria (14873085) Alvaro Duarte das Neves
Vaz, do Regimento de Infantaria do Funchal.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Regimento de Infeiitaria de Vila Real
Aspirante do SEN de infantaria (19260986) Duarte Nuno Miranda
Abreu Coutinho Brandão, do Regimento de Infantaria de Vila
Real.
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Aspirante do SEN de infantaria (01894386)Paulo Abel Pinto Oliveira
Costa, do Regimento de Infantaria de Vila Real.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Regimento de Artilharia Antiaérea na0 1
Alferes do SEN de artilharia, contratado, (14304289)Mário José Liaça
Poeiras, do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de
Cascais.
(Por portaria de 5 de Novembro de 1991.)

Aspirante do SEN de artilharia (16310688) Luís Manuel Machado
Ferreira Godinho, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 1.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Aspirante do SEN de artilharia (10605787) Henrique António Agostinho Nunes, do Grupo de Artilharia de Guarnição n." 2.
(Por portaria de 30 de Novembro de 1991.)

Regimento de Artilharia de Costa
Aspirante do SEN de artilharia (11337884) MBrio Jorge Cotovio de
Oliveira França, do Grupo de Artilharia de Guarnição n? 1.
Aspirante do SEN de artilharia (06709887) Manuel João Correia do
Nascimento Pereira, do Batalhão do Serviço Geral do Exército.
28787) Frbancisco Maria Sannento
Aspirante do SEN de artilharia (135:
Cavaleiro de Ferreira, do Batalhião do Serviço Geral do Exército.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Aspirante do SEN de artilharia (10226288) Rui Miguel Martins da
Silva, do Grupo de Artilharia de Guarnição n.O 2.
(Por portaria de 30 de Novembro de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Alferes de cavalaria, contratado, (02599988) Avelino Luís Coelho da
Mota Ribeiro, do Regimento de Cavalaria de Braga.
(Por portaria de 17 de Outubro de 1991.)
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Aspirante do SEN de cavalaria (17343585) António Rui Soares Brandão Gomes, da Casa de Reclusão da Região Militar do Norte.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Regimento dc Artilharia de Lisboa
Aspirante do SEN de artilharia (00625586) António Manuel Neves
Santos, da Chefia do Serviço de Material de Instrução.
(Por portarin de 27 de Julho de 1991.)

Alferes do SEN capelão (00576081)Joaquim Manuel Garrido Mendes,
do Colégio Militar.
(Por portarin de 30 de Setembro de 1991.)

Regimento de Lanceiros de Lisboa
Aspirante do SEN de cavalaria (16351284) Joaquim Adelino Bule
Ferreira, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
Aspirante do SEN de cavalaria (00138685) Luís Miguel de Almeida
de SB Pereira, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Aspirantes do SEN de cavalaria (11285885) Fernando Alberto Gonçalves Sousa, (09720686) Jorge Manuel Pereira TomBs,
(08237785) Firmino Manuel Lopes da Silva, (07354787) António
Jacinto da Silva Valadas Simões, (06736187) José da Silva Pereira, (03238987) Fernando Manuel Pires Brioso, (00516989)
Ricardo Paulo Corona Laranjeira, do Regimento de Lanceiros de
Lisboa.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Regimento de Engenharia nP 1
Aspirante do SEN de engenharia (11226086) Jorge Manuel Pissarro
Correia de Azevedo, do Regimento de Engenharia n.O 1.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)
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Regimento de Engenharia de Espinho
Aspirante do SEN de engenharia (08112786) Samuel Gastão de Andrade Gonçalves Ramos, do Regimento de Engenharia de
Espinho.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Regimento de Trammissões
Alferes do SEN do serviço de informática (07241087) Paulo Jorge
Xeira Ferreira da Costa, do Instituto de Altos Estudos Militares.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Batalhõo do Serviço de Saúde
Aspirantes do SEN do serviço de saúde (11881181) Nuno Manuel
da Conceição Diogo, (10934484) Carlos Manuel Costa Martins
Miranda, (13810983) José Ventura Pereira, (12238583) Francisco
Pereira Martins, (07491183) Luís Frederico Maia de Loureiro
Braga, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante do SEN do serviço de saúde (04834883) António José da
Costa Malheiro Sarmento, do Batalhão do Serviço Geral do
Exército.
Aspirante do SEN do serviço de saúde (09656482) Fernando Alberto
Rodrigues dos Santos, do Regimento de Engenharia n.O 1.
Aspirante do SEN do serviço de saúde (19514182) Victor Manuel
Marques Caetano, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
Aspirante do SEN do serviço de saúde (18967584) Paulo de Moura
Roque do Vale, da Escola Militar de Electromecânica.
Aspirante do SEN do serviço de saúde (18391584) Paulo Ribeiro
Matos Ferreira, da Academia Militar.
Aspirante do SEN do serviço de saúde (19127883) Jorge Manuel Martins Ferreira dos Santos, do Batalhão de Serviço de Material.
Aspirante do SEN do serviço de saúde (18391580) Manuel Jarsénio
Tolentino, do Regimento de Lanceiros de Lisboa.
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Aspirante do SEN do serviço de saúde (09728383) José Alexandre
da Silva Gonçalves Queiroz, do Regimento de Engenharia de
Espinho.
Aspirante do SEN do serviço de saúde (09656482) Fernando Alberto
Rodrigues dos Santos, do Regimento de Engenharia n.O 1.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Aspirante do SEN do serviço de saúde (14178183) João Paulo Mendes Jorge Maia, do Centro Militar de Educação Física, Equitação
e Desportos.
Aspirante do SEN do serviço de saúde (09252285) Carlos Manuel
Martins Esteves, do Quartel-General da 1." Brigada Mista
Independente.
Aspirante do serviço de saúde (10134085) Carlos Jorge de Figueiredo
Ferreira, do Agrupamento Base de Santa Margarida.
Aspirante do SEN do serviço de saúde (09961183) Luis Fernando
Moreira Cardoso Castro Neves, do Quartel-General da 1." Brigada Mista Independente.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante do SEN do serviço de saúde (19847083) José Manuel Fonseca Gonçalves, do Batalhão de Infantaria de Aveiro.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1991.)

Baiinliião de Administraçiío Mi!itar
Tenente do serviço de pessoal, contratado, (01262782) Manuel João
Carpinteiro Amaral, do Batalhão do Serviço de Saúde.
(Por portaria dc 1 1 de Agosto de 1991.)

Alferes do SEN do serviço de pessoal (09128986) Pedro Jorge Rodrigues, do Instituto de Altos Estudos Militares.
(Pai portaria de 27 de Julho de 1991.)

Alferes do serviço de pessoal, contratado, (10818989) Avelino
de Araújo Martins, do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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Aspirante do SEN do serviço de pessoal (07625985) Mário Manuel
de Oliveira e Costa, do Batalhão do Senriço Geral do Exército.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Aspirante do SEN do serviço de pessoal (10053185)Fernando Manuel
de Oliveira Soares da Silva, do Batalhão do Serviço Geral do
Exército.
(Por portaria de 25 de Sctembro de 1991.)

Alferes do serviço de administraçáo militar, contratado, (11398387)
Vasco José Canastra Oliveira, do Regimento de Engenharia nO
. 1.
(Por portaria de 10 de Setembro de 1991.)

Aspirante do SEN do serviço de administração militar (05192586)
Pedro Manuel dos Santos Brites Moita, do Centro de Gestão
Financeira Geral.
Aspirante do SEN do serviço de administragão militar (05510787)
António Manuel Marques Moreira, do Centro de Gestão Financeira da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)

Aspirante do SEN do serviço de administraçáo militar (09083786)
Nuno Pedro Dias Costa de Sousa Pais, do Colégio Militar.
Aspirante do SEN do serviço de administração militar (15877085)
João Maria Correia Simões Travassos, do Batalhão de Apoio
e Serviços da
Brigada Mista Independente.
Aspirante do SEN do serviço de administração militar (06627488)
Miguel Rodrigo Alves de Sá Nogueira, do Centro de Gestão Financeira da Logística.
Aspirante do SEN do serviço de administração militar (15725690)
Marcelino Manuel Gomes Carreteiro, do Batalhão de Apoio e Serviços da leuBrigada Mista Independente.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Batalhão do Serviço de Material
Alferes do serviço de material, contratado, (00896786) Carlos
Jorge Vaz Leitão Llansol de Jesus, da Escola Militar de Electromecânica.
(Por portaria de 17 de Junho de 1991.)
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Aspirante do SEN do serviço de material (12058285) Francisco de
Morais, da Escola Militar de Electromecânica.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Batalhão do Seniço de Transportes
Alferes do SEN do serviço de transportes (00913184) António José
Lourenço Gomes, da Escola Prática de Engenharia.
(Por portaria de 19 de Maio de 1991.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
Aspirantes do SEN de artilharia (06577787) Fernando Luís Marto
dos Santos Fonseca, (13243486) José Mendes Alfaia, do Grupo de
Artilharia de Campanha da l.a Brigada Mista Independente.
(Por portaria dc 25 de Setembro de 1991.)

Aspirante do SEN de engenharia (05828588) António José Malheiro
Pita Guerreiro, do Agrupamento Base de Santa Margarida.
(Por portaria de 15 de Outubro de 1991.)

Aspirante do SEN de transmissões (11471787) José Emanuel Gomes
Pinho, da Companhia de Transmissões da 1.a Brigada Mista Independente.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Bntalhão do Serviço de Material
Aspirantes do SEN do serviço de material (17744385) Luís Manuel de
Fonseca Machado e Cunha, (11690886) Joaquim Fernandes Ribeiro, da Escola Militar de Electromecânica.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Agrupamento Base de Santa Margarida
Aspirante do SEN de educação física (02777590) Fernando Rui Vieira
Godinho, do Agrupamento Base de Santa Margarida.
(Por portaria de 27 de Julho de 1991.)
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Centro de instruçáo de Operações Especiais
Aspirante do SEN de infantaria (02667590) Paulo Daniel dos Santos
Herculano, do Centro de Instrução de Operações Especiais.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Passagem à situação de reserva territorial
Nos termos do artigo 368.O do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei
n.O 34-AI90 de 24 de Janeiro, por terem sido julgados incapazes
de todo o serviço militar, pela Junta Hospitalar de Inspecção,
aptos para o trabalho e para angariar meios de subsistência, devendo ser considerados nesta situação, desde a data das portarias
que se Ihes indicam:
Escola Prática de Infantaria
Soldados cadetes (03830791) Paulo Jorge Mendes Santos, (11311686)
João Nuno Matos Oliveira, (19046087) José da Silva Ramalho.
(Por portaria de 18 de Novembro de 1991.)

Soldado cadete (12320586) Alvaro Manuel Folha Ferreira.
(Por portaria de 29 de Novembro de 1991.)

Soldado cadete (10728891) Jorge José Oliveira Carneiro.
(Por po~tariade 6 de Dezembro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Beja
Soldado cadete (11678188) António Claro Rodrigues.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Soldado cadete (09768381) António José Graça Moura.
(Por portaria de 18 de Novembro de 1991.)
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Regimento de Infantaria de Faro
(hstaoamento de Tavira)
Soldado cadete (19027687) Jorge Manuel Silva Ribeiro.
(Por portaria de 18 de Novembro de 1991.)

Soldado cadete (19812685) José Paulo Pinheiro da Silva Mendes.
(Por portaria dc 25 de Novembro de 1991.)

Regimento de Artilharia de Costa
Soldados cadetes (12133986) Rui Manuel Matos Oliveira, (04252088)
José Manuel Travessa Morais Nunes.
(Por portaria de 25 de Novembro de 1991.)

Escola Prática de Cavalaria
Soldado cadete (11017386) José Adriano Gomes Pires.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1991.)

Escola Prática de Administração Militar
Soldado cadete (04768086) Luís Filipe Silva Rafael.
(Por portaria de 18 de Novembro de 1991.)

Soldado cadete (18164085) António José Gomes Monteiro Pina.
(Por portaria de 6 de Dezembro de 1991.)

Regimento de Comandos
Soldado cadete (02801090) Carlos Manuel Fernandes da Silva.
(Por portaria de 18 de Novembro de 1991.)

Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Soldado cadete (12100287) António Camilo Telles Nascimento Cunha.
(Por portaria de 28 de Novembro de 1991.)
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Alexandre Sobral Afonso Pontes, (45508962) Joaquim Milheiro
Carvalho Mendonça, (02828464) Joaquim Manuel Picado Floro,
(01364764) Joaquim Lourenço Duarte Peixoto, (02565564) Joaquim Fernandinho Monteiro Figueiredo, (05290164) Joaquim
Dias Semedo, (04435664) Joaquim Rosa Rodrigues Coentro,
(01394364) Joaquim Augusto Piedade Domingos, (00931664)
Joaquim António Duarte, (08190964) João Silvestre Medeiros
Almeida, (01459064) João Plácido Fonseca Limão, (08242664)
João Manuel Vale Salvador, (01402164) João Manuel Martins
Nascimento, (06321864) João Luís Sousa Garcia Oliveira,
(05740864) João José Santos Leitão, (04913764) João Cláudio
Carvalho Peixoto, (03386464) João Bessa Vilela, (08299864)
João Amâncio Prim Sardinheiro, (05847864) Humberto Ferreira
Pires Mourão, (00138464) Horácio Fernando Lopes, (01315464)
Henrique Diogo Serras Sá, (60441465) Henrique Almeida Magalhães, (02645364) Francisco Manuel Morais Ferreira,
(07583564) Francisco José Martins Costa Pinheiro, (06244264)
Francisco Gonçalves Azevedo, (01365664) Francisco Augusto
Lopes Tavares Almeida, (09552064) Fernando Silvestre Ferreira
Sousa, (00646864) Fernando Sérgio Pargana Gama Pinto,
(00191664) Fernando Ribeiro Laires, (08827464) Fernando Manuel Matos Faria, (01164064) Fernandes Marques Bragança,
(02952264) Eduardo Duarte Casinhas, (05069264) Eduardo
Adelino Chaves Calaço, (01599264) David Augusto Bizarro
Leandro, (00430964) Custódio Tom6 São João Trindade,
(09767364) Carlos Paulo Câmara Cranford Nascimento,
(05227364) Carlos Manuel Silva Assis Goulão, (07897264) Carlos
Manuel Coelho Abrantes, (04420464) Carlos António Carvalho Costa, (08620064) Carlos Andrade Pina Soares,
(07583164) Carlos Alexandre Dinis Lencastre Boboné,
(03760264) Carlos Alberto Luís Elentério, (07886664) Carlos
Alberto Fernandes Alves, (08918564) Carlos Alberto Coudeço
Boto, (06988664) Bartolomeu Aragão Lacerda Setas, (03268064)
Augusto Pires Martins Silva, (00120164) Armindo Dias Lourenço,
(01001164) Arlindo Joaquim Gameiro, (06975464) Arlindo Fernando Botelho Freire, (04477064) Arlindo Fernandes Santos,
(01222664) António Quintal Nóbrega, (09298364) António Pedro
Gil Teixeira Beltrão, (00250264) António Pedro Correia Santos,
(09637164) António Oliveira Figueiredo, (04073764) António
Maurício Esteves, (04469164) António Maria Costa Valente,
(07589464) António Manuel Pires Mosca, (08088464) António
José Martins Galamba, (08200064) António José Marques Sargento, (04438064) António José Almeida Abreu, (0463 1564)
António José Antunes Coelho, (03502764) António Joaquim
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Ferreira Melo, (45508862)António Gonçalves Barros, (01043264)
António Domingos Leitão Carvalho, (08095864) António Gomes
Abreu, (06846464) António Carreiras Poças, (08606664) António Alberto Baldaque Vilhena Ramires, (07107964) Américo
Manso Marques, (00067964) Alípio Vicente Silva, (06972264)
Alexandre Florentino Marques Batista, (01481664) Alcídio Mendes Dias, (01579964) Albino José Trindade, (05120364) Agostinho Roque Marques, (05488764) Adélio Bernardino Marinho
Macedo Correia, (06391764) Abel António Santana Carrapico,
na situação de licenciados.
Alferes milicianos de infantaria (04177664) Salvador Silva Godinho,
(00216064) Rogério Rodolfo Moreira Rodrigues Ribeiro da Cunha, (05820564) Raul Manuel Bivar Azevedo, (08755364) Raul
Caetano Cunha Viana, (09773664) Pedro Carlos Fernandes Aguiar, (02469564)Noelson Jesus Vieira Fonseca, (00864164)Mortim
1,opes Azevedo Meneses, (72032364)Mário Fernando Peão Lopes
Ladeira, (07623864) Mário Dâmaso Silva Oliveira, (09356564)
Marco Aurélio Fidalgo Machado Palha, (08310664) Manuel Rotas Baltazar, (05561264) Manuel Luís Gambom Cardina,
(08377364) Manuel Inácio Nunes Pinto, (72070764) Manuel
Francisco Garcia Santos Costa, (08387764) Luís Fernando Fary
Marques Monteiro, (00033564) Luís António Pereira, (06253264)
José Vieira Pina Gouveia, (00599964) José Manuel Soares Peniche, (01760064) José Manuel Marques Patrocínio Nobre,
(09401764) José Manuel Duarte Gomes Alvarez, (06069264)
José Manuel Carvalho Leite, (80055064) José Gonçalves Melo,
(02932064) José Eduardo Coelho Dias Barbosa, (07259564) José
António Maia Alexandre, (09107064) Jorge Araújo Silva Ferreira,
(71048364) João Reinaldo Oliveira Pacheco Rodrigues Branco,
(00748564) João Pedro Carvalho Bastos Almeida, (07781864)
João José Lemos Vieira Custódio, (07693364) João Francisco
Sintra Rebelo, (05782164) João Anjos Antunes Almeida,
(00113564) Ilísio Octávio Mendes Barbosa Vicente, (04233864)
Ildeberto José Seca Fama Balixa, (07645864) Herculano Henriques Cordeiro Carvalho, (00022864) Henrique Luís Cabaço,
(02751964) Frederico Manuel Wang Nóbrega Lima, (08809564)
Francisco José Mendes Rola, (02240964) Francisco Augusto
D'Avila Pais Brandão, (06277464) Fernando Manuel Moura
Figueiredo, (00526864) Fernando Manuel Araújo Lacerda Morgado, (08946964) Fernando Afonso Campos Sousa Teixeira,
(07304464) David Geoffray Savage Barbosa, (00096964) Daniel
Alves Gouveia, (06300464) César Serra Alves Simão, (05006364)
Carlos Nunes Reis Ferreira, (71036964) Carlos José Neves Murinello, (00393664) Carlos José Simões Marques Bernardo,
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(03892064) Carlos Corte Real Rego Silva, (03738764) António
Maria Guerreiro, (01100464) António Mauzarra Franco Miguel,
(03396064) António José Fernandes Melo, (06405664) António
José Esteves Caetano, (01790464)António José Canavarro Cabra1
Meneses, (04462764) António Augusto Russo Dias, (60096364)
Américo Rossão Magalhães Brandão, (01073864) Alexandre
Lourenço Nunes, na situação de licenciados.

Aspirante miliciano de infantaria (02644364) Gemeniano Augusto
Costa Cascais Franco, na situação de licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Tenentes milicianos de artilharia (06622464) Victor Manuel Ribeiro
Rolim, (00675664) Valberto Coelho Neves, (05786564) Simão
Draiblate, (03453664) Rui Manuel Silva Gomes Amaral,
(05355164) Mário Peralta Castro Ascenção, (00021264)Manuel
António Tom6 Rosário, (08906664) Luís Joaquim Nunes Espada
Feio, (07802864) Leopoldino Vidais Cláudio Canteiro, (63187665)
José Rodrigues Cormelino Júnior, (01107864) José Paulo Oliveira
Sousa Teles, (05135764) José Maria Ribeiro Novo, (08496364)
José Emílio Plautier Santos, (05950964) Joaquim Domingos
Carmo Madeira, (01761264) João Filipe Alves Fagulha,
(04291664)Jacinto Plácido Lobo Silva Branco, (08317864)Germano Viana Rodrigues, (71042164)Fernando Rodrigues Marques
Carvalho, (01333264) Eduardo Galhardo Oliveira Campos,
(02892164) Carlos Luís Alves Canelhas, (07641964) Carlos Alberto Araújo Melo, (00280764) António Miguel Pimenta Sousa
Monteiro, (03857064) António Monteiro, (07302264) Albino
Brito Fernandes, (0570164) Alvaro Manuel Lobato Faria Gomes,
na situação de licenciados.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1991.)

Alferes milicianos de artilharia (05609664) Victor Manuel Tavares
Cruz, (01809564) Victor Manuel Ferreira Magalhães, (08457064)
Valdemar José Martins, (02295764) Rui Manuel Pinto Neves
Carneiro, (03475864) Rui Silva Miguel, (08216964)Raul Fernando
Falcão Neves, (00528564) Paulo José Larcher Marçal Gonçalves,
(03645364) Orlando Gaspar Guerreiro Almeida, (05927264)
Olímpio Afonso Sequeira Marques, (05310364) Manuel Oliveira
Silva, (08231964) Manuel Joaquim Medeira Silva, (03921464)
Manuel Farinho Dias, (01609064) Manuel Jesus Martins,
(00395864) Luís Manuel Botelho Sampaio Melo, (71078264)
Luís Jorge Alves Matos Santos, (04748464) Júlio Cabria Costa
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Alves, (04462464) José Olívio Margalho Pires, (07369564) José
Manuel Ferreira Bastos Santos, (09401764) José Manuel Duarte
Gomes Avarez, (01173664) José Luís Ribeiro Gonçalves Ferreira,
(09255064)José David Lopes, (03969064)José Carlos Pires Santo
Silva, (00110664)José Brás Silva Costa Sobreiro, (01710864)José
António Coelho Girão, (71050964) José Andrade Cardoso,
(04285264) José Aberto Ribeiro Freitas Moura, (06267164)
Jorge Paiva Assis Carnilo, (00093264) João Rómulo Teixeira,
(03817964) João Manuel Cabrita Palma, (03817964) João Manuel Cabrita Palma, (05156764) João José Calado Lavadinho
Mourato, (08852664) João Francisco Nobre Senra, (00393564)
João Fortes Gama Magalhães, (09579365)João Aberto Fonseca
Aguiar, (08990864) Henrique José Morais Martins Ferreira,
(05849364) Hélder Caldeira Meneses, (09688764) Francisco
José Abreu Santos Baltazar, (03060364) Francisco Alberto Paula
Costa Cabral, (06859064)Fernando Luís Ricardo Moura Pereira,
(06962964)Fernando José Ferreira Santos Lourenço, (06813064)
Eduardo Heitor Gonçalves Costa, (09615164) Eduardo Gonçalves Abranches Magalhães, (07837864)Casimiro Joaquim Santos
Jesus, (08177364) Carlos Alberto Martins, (00778664) Carlos
da Silva Amaral, (06548764) Carlos Joaquim Costa Martins Oliveira, (08791264)Armando Martins Trindade, (08246864)Artur
Conceição Gomes, (92379164) Artur Francisco Alves Castro,
(09607364) António Almeida Pinto, (04841864) António dos
Santos, (09314764) António Francisco Paulo Araújo, (00182464)
António Manuel Sequeira Brito Ramos, (01663964) Aires Francisco Costa, (08299964) Aberto Pinho Cunha Velho Sottomaior,
na situação de licenciados.
Tenentes milicianos de cavalaria (01390964) Vasco Vítor Monteiro
Santos, (08883564) Rui Manuel Gabriel Oliveira, (03315264)
Rui Manuel Andrade Gonçalves, (05859764) Nuno da Cgmara
Pereira Jardim, (03515164) Miguel Pedro Mário Geonnor Shirley
(03294664)Mário Alberto Pires Araújo Branco, (00765164)José
Martins Soares Franco Aviílez, (39522464) José Luís Martins
Cruz, (09450864) José Luciano Rodrigues Cunha, (06561464)
José Fernando Rodrigues Miliciano, (05459464) José Nascimento Patricia, (07050464) José Ribeira Pires, (07344564)
José Carlos Gomes Tente (03255164) José Armando Nunes Marques, (01882164) José António Gonçalves Santos Freitas, (03442964) José António Sousa Dias Almeida,
(03436364) Jorge Manuel Pereira Salgueiro Antunes, (03590664)
Joaquim Paiva Lopes, (04560964) Joaquim Almeida Mendes,
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(02817264) Joaquim António Azevedo Pereira, (09683564 Joaquim Antero Marques Carvalho, (05284564)João Soares Tavares,
(03597564) João Mimo Costa Loutrão, (00685962) João Miguel
Freitas Barros Lomelino Freitas, (08552564)Henrique Vitor Morais Moreira, (06244464) Henrique Fernandes Esteves, (09321264)
Gilberto Joaquim Coelho Carvalho Almeida, (03938464) Gil Garcia Passos, (04887764) Femando Manuel Silva Almeida Rodrigues, (09459064) Fernando Eduardo Gasiba Santos Pato,
(05301064) Fernando Espírito Santo Augusto, (08460264) Elisiário Francisco Leal Esteves, (02555564)Carlos Mendes Oliveira
Rojáo, (02541864) Carlos Manuel Urbano Ferreira, (04549964)
Carlos Manuel Graça Ramos Oliveira, (01329264)Carlos Alberto
Rodrigues Castro Nascimento, (03900564) Carlos Alberto Dias
Madeira, (00631364) Augusto Rodrigues Balula Carvalho,
(01950464)Augusto Miguel Nunes Antunes, (04274464) Armando Paiva Cumbre, (06720164) António Sérgio Victorino Gilo,
(08093664)António Nogueira Lopes Aleixo, (00501764)António
Marujo Policarpo Silva, (05932464) António Francisco Raposo
Alves Saltão, (01638664)António Graça Lopes, na situação de
licenciados.
Alferes milicianos de cavalaria (07784864) Ramiro Costa Lopes,
(04506264) Michael Seanitzar Silva, (08556664) Manuel Marta
Mendonça Stichini Vilela, (00607564) Luís Rui Trindade Vaz
Jorge, (04175664)José Rodrigues Carvalho, (02509764) José Manuel Faria Sandade Silva, (01681964) Francisco Décio Freitas
Seixas, (03083964) Eduardo Alberto Oliveira Alleu, (60060464)
Carlos Manuel Lopes Madeira, (00550864)Cândido Matos Gago,
(00350664) António Rodrigues Costa Neto, (04506264) Mário
Manuel Dias Quintas, na situação de licenciados.
Tenentes milicianos de engenharia (01613564) Vítor Augusto Mendes Baptista, (09388364)Vasco Cordeiro Pinto Anjos, (01141164)
Rui Pedro Correia Cabaça Gomes, (04313564)Rui Manuel Durão
Aguiar Silva, (31673562) Octávio Coelho Abreu Mota, (08898164)
Maurício Manuel Gonçalves Cardoso Sousa, (08108264) Mário
Figueiredo Oliveira, (09741564) MBrio César Oliveira Gomes
Ponce, (05042764)Mário Boaventura Mendes Almeida Figueiredo, (00203464) Manuel Máximo Rodrigues, (03914264) Manuel
Martins Ventura, (04037864)Manuel Moura Rodrigues Cardoso,
(01403864) Manuel Casimiro Albuquerque, (04613564) Luis
Filipe Correia Pereira, (00036164)Luis Filipe Afonso Gonçalves,
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(35303664) Luís Fernando Mourão Fonseca Silva, (45090964)
Luís Esteves Afonso, (08698464)Júlio Soares Valério, (04143764)
José Martins Carvalho, (05888764) José Manuel Silva Campos,
(00882764) José Manuel Costa Silva, (00494164) José Luís Rodrigues Santos, (02637564)José Luís Santos Bacharel, (05417264)
José Leonel Silva Neto, (05122564) José Arlindo Lamy Batista
Carneiro, (03255864) José António Oliveira Tapada, (03405464)
Jorge Tiago Lebrão Fernandes Esteves, (02921664) Jorge Moisir
Pires, (03326064) Jorge Antunes Máurio, (07966864) Joaquim
Manuel Forjo Cardoso, (01131364) Joaquim Fernando Martinho,
(07541164) João Jesus Isidoro Coelho, (48108861) Hermano Manuel Silveira Vicente, (03930064) Francisco Manuel Henriques
Paqueto, (09953164)Francisco Manuel Balisa Calado, (09902564)
Francisco José Costa Marques Carvalho, (05611164) Eduardo
José Vieira Lourenço, (06237864) Eduardo Silva Armindo,
(03131764) Carlos Matos Alves, (03538764) Artur José Ruando
Rangel, (09885264)António Varela Silvestre, (08388164)António
Manuel Cortes Morais Arnaud, (38790662) Alfredo José Outelo
Teixeira Pinto, (38261561) Alexandre Manuel Ferreira Costa,
(04874564) Alberto Silva Costa Pereira, (09249364) Abel Eduardo Vida1 Martins Ramires, na situação de licenciados.
Alferes milicianos de engenharia (04192764) Vítor Manuel Silva Bacalhau, (00568264) Vítor Manuel Oliveira Quartau, (09011664)
Vasco Pinto Sousa Coutinho, (61447764) Ricardo Fortuny Marto
Rell, (07061264) Raul Isidoro Oliveira Ramos, (02281064)Pedro
Manuel Silva Barros Moura, (01807764) Pedro Fausto Oliveira
Causado, (02893864) Nuno Manuel Castro Ferreira Ulriche,
(03025364) Miguel Nuno Osório Aragão Alpoim, (01366764)
Miguel Júlio Chalbert Santos, (72048866) Mário Garria Narciso,
(00515564) Mário Alberto Mesquita Marques Pinto, (72016664)
Manuel Rodrigo Alfaro Pereira, (08308264) Manuel Luís Silva
Violante, (04934664) Manuel José Rocha Ferrano Almeida,
(05719964) Manuel Joaquim Oliveira, (05952864) Manuel Domingos Lopes Poças, (05810564) Manuel Sousa Reis Romero,
(04209664) Manuel Medeiros Silva, (05585864) Manuel Brito
Gomes Leitão, (05509864) Manuel António Ribeiro Benedelo
Almeida, (01995364) Manuel António Coelho Campos Chira,
(09238566) Luís Fernando Mira Amaral, (05027064) Luís Santos Ferreira, (02278561) Luís Carvalho Peixeiro, (07009964)
Lucílio Mário Vicente Ramos Silva, (04649969) José Trindade
Jorge Duque, (04192164) José Pedro Silva Sueena Paiva,
(02746764) José Manuel Nunes Branco, (09128664) José Manuel
Matos Costa, (01957564) José Manuel Marques Bastos Dias,
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(09935664) José Manuel Lencastre Leitão, (04036564) José Manuel Luz Santos, (09867664) José Luís Oliveira Santos Bouça,
(02263964) José Joaquim Garradas Mendes, (02422564) José
Francisco Martins Barata, (01750464) José Carlos Serranho Felício, (09786464) José Carlos Alves Silva, (04280264) José António Crauado Ferreira Silva, (06816964) José António Prazeres
Girão, (05563564) José António Rhodes Sérgio Coelho,
(06405964) José António Coelho Alves Portela, (01670464) José
Alberto Castro Sousa Machado, (00508564) José Abílio Santos
Gi16, (03231364) Joaquim Augusto Neves Simões, (05044564)
João Vitorino Mendes Bica, (01488964) João Paulo Queiroz Almeida Freitas, (07756664) João Manuel Nascimento Batista Gouveia, (06249264) João Júlio Figueiredo Barreto, (0861 1 169) João
José Oliveira Falcão, (06613064) João Jorge Silva Custódio,
(07933364) João Espada Silva Monteiro Capoulas, (07455364)
João Diogo Rico Esteves Santos, (08543264) João Cândido Ventura Furtado Antas, (05725364) João Benjamim Rodrigues Pereira, (00673864) João António Moita Pascoalinho, (08515664)
Jaime Cavaco Nunes, (01002664) Hóracio Oliveira, (02492864)
Henrique Lami Tavares Chico, (02818864) Henrique José Nunes
Ferro Carmona, (01878264) Henrique Augusto Freitas Morais,
(09089364)Hélder Duarte Segurado, (02277064)Godofredo Mendes Dias, (02777164) Frederico José Ferreira Mesquita Spranger,
(07573764) Francisco Humberto Pimentel Sousa Meneses,
(01057564) Florindo Aquelo Milagues Assunção Godinho,
(07881264) Fernando Medeiros Cabra1 Barbosa, (03415764)
Fernando Joaquim Quanto Ribeiro, (09077964) Fernando Ferreira Mendes, (05796164) Fernaiido Eduardo Van-Zeller Pimeiitel,
(05862964) Fernando Cardoso Lopes, (00674964) Fernando Augusto Me10 Antunes, (08617464) Eduardo Manuel Silva Santos
Batista, (00630464) Damasceno Fernandes Faria, (08460464) Car10s Manuel Valente Marques, (04101564) Carlos Manuel Silva
Mendonça, (07260064) Carlos Manuel Jesus Sousa, (00330964)
Carlos Alberto Pina Bidarra, (00107664) Carlos Alberto Pacheco
Silva (08776464) Carlos Alberto Martins Pereira, (04419764)
Carlos Alberto Guerra Silva Beja, (08636064) Carlos Alberto
Correia Simões Rodrigues, (03132164) Armelim Ferreira Viegas,
(04944364) Armando Manuel Feitas Costa Costela, (04659864)
Armando Jorge Martins Barreira, (07356064) Armando César
Meneses Costa Brochado, (07200764) António Pedro Costa
Fernandes, (09634464) António Paulo Nunez Silva Moura,
(08122764) António Nogueira da Silva, (01668164) António Manuel Carvalho Amaro, (07872764) António José Portela Costa
Gouveia, (00816664) António Jorge Campos Almeida, (00665164)
António Jesus Barros Afonseca, (04773664) António Fernando
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Marques Moita, (03132864) António Me10 Carvalho, (02791764)
António Costa Oliveira Marques, (05240764) António Carrilho
Rosado Marques, (04121564) António Augusto Salbado Barros,
António Augusto Oliveira Melo, (07336464) António Augusto
Coimbra, (02973364) Alfredo Barbosa Henriques, (61471564)
Alberto Pereira Sousa, (03070764) Alberto Dias Nogueira, na
situação de licenciados.
Aspirantes milicianos de engenharia (03534164) Victor Ferreira Miranda, (06458664)António Mota Redol, (08949364) Manuel Ferreira Silva Jardim, (08975564) António Augusto Vasconcelos
Xavier, na situação de licenciados.
Tenente miliciano do serviço de saúde (00085964)Vítor Manuel Courinha Martins, (09462864) Pedro de Sousa Carneiro, (04818264)
Orlando Cabra1 Barreto, (05124364) Miguel Hart Campos,
(03830264) Jorge Barbosa Rocha Mendes, (05612564) Henrique
Manuel Bicha Castelo, (01318364) António Maria Oliveira Marques, na situação de licenciados.
Alferes milicianos do serviço de saúde (61469764) Vitalino Rosado
Carvalho, (00423564) Vasco Joaquim Silva Câmara Pires,
(03510264) Tomás Alberto Freitas Azevedo, (07384964) Rui
Nuno Lúcio Sousa Costa, (02977364) Rui Manuel Dias Monteiro
Santos, (01129164)Paulo Daniel Neves Brás, (06826664)Octiivio
Manuel Curado Correia Ribeiro, (03387464) Nuno Pereira Silva
Miguel, (08888064) Nuno Amara1 Ferreira Peixoto, (09344264)
Mário Eduardo Teixeira Bastos Andrea, (01961164) Luís António
Marreca Matos Botica, (09928064) José Rodrigues Mendes Vale,
(08337464) José Rafael Alves Pinto Carniona, (06309164) José
Maria Vadre Castelino Alvim, (07074664) José Maria Silva Gonçalves, (02277664)José Manuel Machado Nunes, (02628264) José
Manuel Matos Caldeira, (06230864)José Manuel Almeida Ferreira
Pratas, (03160764) José Manuel Castelhano Ribeiro Ponte,
(09795464) José Manuel Barrecto Vieira Vaz, (05014264)José Manuel Aniceto Silva, (01586364) José Germano Rego Sousa,
(09839564) José António Nunes Silva, (06778664)José André Ramos Marcelino, (07333764) Jorge Manuel Cansado Aresta Branco,
(01770764) Jorge Leitão Alves Santos, (02232064) Jorge Correia
Santos (06152864) Joaquim José Gomes Pereira Gouveia,
(00165964) Joaquim António Gomes Silva Abreu, (08058664)
João Luís Trindade Batista Mouro, (03767964) Henrique Manuel
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Lemos Vaz Velho, (07956564) Henrique José Farrajota Ramos
Seruca, (09327064) Eugénio Barata Pinto Basto, (07808464)
Eduardo Pereira Bispo, (01852164)Carlos Buzalgo Paiva Raposo,
(04207164) Caetano Winston Rosário Gracias, (05285264) Arnaldo Monteiro Matos Valente, (03711464) António Manuel
Rodrigues Vaz Osório, (03497064)António Manuel Pantoja Rojáo, (05267764) António José Simões Arnant, (06016664) António Jorge Gera10 Queiroz Fonseca, (03195964) António Fernando Tavares Brito, (08407964) Alvaro Manuel Pereira Donas
Boto Bordalo, (04044264) Joaquim Francisco Silva Coelho, na
situação de licenciados.
Tenentes milicianos do serviço de administração militar (07074564)
Victor Manuel Carvalho Ferreira Malha, (05875764)Vítor Manuel
Gomes Martins, (05282864) Nuno Manuel Milicias Correia,
(03536864) Manuel Pereira Barrocas, (03998964)Manuel Lucena,
(02607264) Manuel José Correia Moniz, (01844464)Manuel Arnaldo Santos Silva, (06616364)José Narciso Alonso Lencart Silva,
(04696064) José Manuel Melim Mendes, (05036764)José Manuel
Fernandes Carvalho, (08132964)José Dores, (00948664)José António André Gíria, (06521564) José Alexandre Matos Ferreira
Costa, (62088764) Joaquim António Carreto Cunha, (02650464)
Joaquim Amílcar Rodrigues Gonçalves Natário, (09176764)João
Vasco Camarinha Mora, (09890264) João Casimiro Namorado Aguiar, (06733264) João Carlos Cruz Silva Caldeira,
(08477964) Fernando Ribeiro Shaller Dias, (37305961)
Fernando Mariano Cardeira, (08584164) Eduardo Luís Nogueira Laborde Basto, (01069364) Eduardo Jorge Santos
Araújo Regalho (02809664) Carlos Alberto Martins Cruz,
(02733964) Bartolomeu Luís Valente Correia Costa, (02845864)
António Pedro Ribeiro Santos, (61458264) António José Dias
Montenegro, (01057464) António Henriques Pinho Cordão,
(02597464) António Silva Bento Maia, (06890364) António
Cardoso Fortes Calado, (09621264) António Alves Pereira,
(07359164) Amílcar Rodrigues Dias, (06359164) Aldemiro José
Mira Teixeira Silva, (04522364) Agostinho António Florindo
Cadete, na situação de licenciados.
Alferes milicianos do serviço de administração militar (08408764)
Vitorino Neves Vieira Pereira, (03111864)Victor Manuel Soro.
menho Marques Miragaia, (04389964) Vasco Taveiro Cunha Valente, (05110865)Tito Lávio Aviz Sousa Aguiar, (08133764) Rui
Manuel Soares Albergaria, (05046464)Rui Manuel Ramos Caciro,
(07881664) Rui Faria Lelis, (05958264)Rui Aluaro Barbosa Faria Oliveira, (09452164)Rogério Afonso Seabra Leitão Cardoso,
(09106464) Pedro Batista Beleza, (73011764) Óscar Jerónimo
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Socorro Fernandes, (09336364)Oscar Gomes Pacheco, (00977264)
Nuno Maria Viana Sequeira, (04034764) Nuno José Serra Cruz,
(00957964)Nuno Carvalho Fernandes Thomaz, (08596164) Miguel da França Medeiros Alves, (01344264) Mário Jacinto
Batista Rodrigues, (05163264) Mário Eugénio Redondo
Roseira, (00367864) Manuel Lucas Estêvão, (05643764)
Manuel José Carmo Ferreira, (06874664) Manuel José
Silva Guedes Vieira, (02506164) Manuel Joaquim Fernandes
Videira, (06379464) Manuel Franco Teles Vasconcelos,
(03423764) Manuel Ernesto Pereira Costa Coutinho, (03317264)
Manuel Dias Guimarães, (05330864) Manuel António Sousa Ramalhete, (08464464) Manuel António Sousa Brito Alves
Pereira, (07066464) Luís Manuel Guerreiro Mendonça Freitas,
(00639664)Luís Gabriel Gonçalves Teixeira Santos, (09296664)
Luís Fernando Ferreira Martins, (01764964)Luís Eduardo Mendim Castro, (02137064) Luís Artur Lacerda Santos Silva,
(03404564)Lopo Roque Pinho Cancela Abreu, (09252564)Júlio
Francisco Sules Mascarenhas, (00976264) José Tomás Oliveira
Porto, (05584664)José Manuel Varela, (04678464) José Manuel
Castro Cardoso, (04500964) José Manuel Braga Dias, (09438364)
José Luís Cardo Porfírio, (00674664)José Fogaça Moniz Bettencourt, (09901064)José Sousa Garria Abreu, (06314664)José Fernando Orozco Paneiro, (04725364) José Augusto Viseu Ferreira
Duarte Santos Francisco, (00759664) Joaquim António
Mename, (08478464) José Alexandre Ferrão Costa, (06616664)
José Alberto Rodrigues Ferreira, (08087864) José Alberto Campos Dias, (04776164)José Alberto Bordalo Lemos, (08437964)
Joaquim Fajardo Figueira Ortigão, (04763864) Joaquim
Duarte Santos Francisco, (00759664) Joaquim Ferreira Rebelo, (03564864) João Norberto Santos Palma Carlos,
(04328664) João Mário Eusébio Mascarenhas, (09554464) João
Manuel Cardoso Simões Duarte, (07282164) João Carlos D'Ascenção Gargate Afonso, (08005464)João António Pedroso Lourenço Carreiras, (02657064) João Alexandre Velez Caldas,
(09320764)Henrique Fernando Rodrigues, (03238164)João Afonso Barros Santa Rita, (03748364) Guilherme Henrique Valente
Rodrigues Silva, (03468064) Franclim Costa Braga, (02891264)
Francisco Manuel Rufino Mourão Correia, (04917264) Francisco
José Lima Brito Cunha, (08301364) Francisco Cordeiro Pereira
Rodrigues, (02267564)Fernando Sérgio Silva Fonseca, (50776411)
Fernando Paes Mendes, (08755764) Fernando José Pinto Leão
Trigo, (08611064) Fernando José Lourenço Arrobas Silva,
(06907464) Fernando Henrique Orfão Belchior, (03972564)Fernando António Martins Santos, (09302264)Eduardo José Balher
Fernandes Oliveira, (00138164) Diogo Francisco Ribeiro Saraiva
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Sousa, (03336564) Carlos Almeida Albuquerque, (07865664)
Carlos Alberto Regadas Ferreira, (84084164)Carlos Alberto Pinto Pacheco Jorge, (00707364) Carlos Alberto Sousa Moreira,
(08859864) Avelino Rui Mendes Ferreira Melo, (07988665) Armindo António Cordeiro, (04168264) António Roque Pinheiro
Bissaia Barreto, (00212264)António bscar Costa Sousa Menezes,
(06886264)António Manuel Nery Carvalho, (08294164)António
Manuel Leitão Castro Soutinho, (04988564) António José Sequeira Nunes, (04622464) António José Rui Ferrão Batista,
(07120264) António José Nunes Pinto Sousa, (01955564) António Alberto Matias Soares Duarte. (02466264) Alfredo Manuel
Qliveira Varela Pinto, (04842064) Alexandre Manuel Galvão
Mexia de Almeida Fernandes, (02031664)Alberto Maria Gonçal
ves Vieira Borges, (09694764) Alberto Costa Lebres. (01537164)
Abílio Xavier Frederico Giraldo RosBrio, (01730164) Abílio SovREI Silva, (01078164) Abílio Calado Frazão, (05065664) Abdul
Hamid Gulamhussen Remtula Bangy, na situação de licenciados
Aspirante miliciano do serviço de administração militar (06171164)
Amadeu António Pereira Lopes Sabino, na situação de licenciado.
Alferes miliciano do serviço de material (07998764) Carlos Manuel
Brito Moutez, na situação de licenciado.
Alferes miliciano do serviço de pessoal (00007664) José Manuel Martins, na situação de licenciado.
(Por portaria de 1 de Janeiro de 1989.)

Baixas de serviço
Oficiais de complemento, na situação de reserva, por terem atingido
o limite de idade, nos termos do 5 5." do artigo 61.O do Decreto-Lei n.O 12 017 de 2 de Agosto de 1926.
Direcção do Serviço de Pessoal
Alferes milicianos de infantaria José Bernardo Lapido Loureiro, José
Bemardino Costa Monteiro, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 11 de Novembro e 16 de Novembro de 1991.
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Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Tenente miliciano de infantaria Manuel de Lima Cordeiro Vida, devendo ser considerado nesta situação desde 18 de Novembro de
1991.
Alferes milicianos de infantaria César Rodrigues Coelho, José Dias
Marques, Júlio Alberto Lopes, António da Silva Correia, Alcino
Caldeira, Raúl Dolares Marques Coelho, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 5, 10, 13, 16, 18 e
28 de Novembro de 1991.
Tenente miliciano de artilharia João Pedro Lucas, devendo ser considerado nesta situação desde 27 de Novembro de 1991.
Alferes milicianos de artilharia Alfredo Fernandes Teixeira Constantino, João Mascarenhas Falcão, Jorge Gonçalves Paiva Ferreira,
Pedro José Guerra Ferreira Dias, António Pádua Bordalo Maia,
Humberto Lopes Vieira, Jorge Moura Fidalgo, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 2, 4, 8, 15, 16 e
20 de Novembro de 1991.
Alferes milicianos de cavalaria André de Orey Velasco, Artur Manuel
Monteiro Ramos, devendo ser considerados nesta situação desde,
respectivamente, 2 e 20 de Novembro de 1991.
Tenente miliciano de engenharia Carlos Manuel Cunha Rodrigues,
devendo ser considerado nesta situação desde 10 de Novembro
de 1991.
Alferes miliciano de engenharia David Belfo Brito, devende ser considerado nesta situação desde 29 de Novembro de 1991.
Capitão miliciano graduado do serviço de saúde António Campos
Me10 Nogueira, devendo ser considerado nesta situação desde 8
de Novembro de 1991.
Tenentes milicianos do serviço de saúde José Joaquim Imaginário
Monteiro, Victor Manuel Cordeiro Gonçalves, Aurélio dos Santos
do 6 Faustino, João Silva Camacho Baião, José Alberto Silva
Faria, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 2, 6, 15, 17, e 24 de Novembro de 1991.
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Alferes milicianos do serviço de saúde Rui Alves da Costa, José Pereira Vaz, Jaime Lima Pereira, devendo ser considerados nesta
situação desde, respectivamente, 5, 13 e 22 de Novembro de 1991.
Alferes milicianos do serviço de administração militar José Pinto Baltazar, Martinho José Ribeiro Penha Lopes, António da Silva Leal,
devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente,
10, 11 e 26 de Novembro de 1991.
Tcnente miliciano do quadro de serviços auxiliares do Exército Ivo
Almeida Roque Cabral, devendo ser considerado nesta situação
desde 7 de Novembro de 1991.

Quartel-General da Região Militar do Norte
Alferes miliciano de engenharia António Rodrigues Carvalho, devendo
ser considerado nesta situação desde 14 de Novembro de 1991.

Quartel-General da Região Militar do Centro
Alferes milicianos de infantaria António Afonso Amaral, António Batista Guedes, devendo ser considerados nesta situação desde, respectivamente, 22 e 22 de Novembro de 1991.
Alferes miliciano de artilharia Armando Gonçalves Pires, devendo ser
considerado nesta situação desde 11 de Novembro de 1991.
Alferes miliciano de engenharia Mzírio Júlio Vian Costa, devendo ser
considerado nesta situação desde 28 de Novembro de 1991.
Alferes miliciano do serviço de saúde Fernando de Oliveira e Silva,
devendo ser considerado nesta situação desde 11 de Novembro
de 1991.

Quartel-General da Região Militar do Sul
Tenente miliciano de infantaria Florival Lopes Cabrita, devendo ser
considerado nesta situação desde 29 de Novembro de 1991.
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Quartel-General da Zona Militar da Madeira
Alferes miliciano de artilharia Rui Manuel Deodato Fernandes Góis
Ferreira, devendo ser considerado nesta situação desde 8 de
Novembro de 1991.

I1 -PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES
Oficiais dos quadros permanentes
Armas e serviços
Estado-Maior do Exército
Coronel de infantaria, supranumerário, o tenente-coronel (31628361)
Carlos Alberto Fernandes Pires, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
Tenente-coronel do serviço de administração militar, no quadro, o
major (02889566)João Roque Rodrigues, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desdc
a data da presente portaria.
(Por portarin de 1 de Outubro de 1991.)

Chefia do Serviço de Material de Instrução
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (09510665) António da Costa Alves, contando a antiguidade para todos os efeitos,
incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Norte
Coronel de infantaria, supranumerário, o tenente-coronel (38369561)
Sidónio Martins Ribeiro da Silva, contando a antiguidade para
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todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Quartel-General da 1 . Brigada Mista Independente
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, o major (05316365) João
Raul Gomes Bettencourt Coelho, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Angra do Heroismo
Coronel de infantaria, supranumerário, o tenente-coronel (45520661)
Nuno Roque, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Castelo Branco
Tenente-coronel do quadro especial de oficiais, supranumerário, o
major (05510365) José dos Santos Mendes, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Infantaria do Porto
Coronel de infantaria, supranumerário permanente, o tenente-coronel
(63193759) Manuel Artur Ferreira, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por pmtaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Coronel de infantaria, supranumerário permanente, o tenente-coronel
(50576111) Manuel Carvalho Cáceres Pires, contando a anti-
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dade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Escola Prática de Artilharia
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(08785889) Pedro Alexandre Marcelino Marques de Sousa, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(18968289) Carlos Manuel Branco Valentim, contando a antidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Alferes dc artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(02926187) Valdemar de Almeida Rosário, contando a antidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(05288187) António José Palma Esteves Rosinha, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Artilharia Antiaérea nP 1
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(00656788) José Carlos Marques Gonçalves, contando a antidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Artilharia de Costa
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(13987789) Amílcar José Teixeira da Cunha, contando a antidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)
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Regimento de Artilharia de Leiria
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(01687088) João Manuel dos Prazeres Mota Pereira, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Regimento de Artilharia da Serra do Pilar
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(04839188) David José da Rocha Alves, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por poriaria de 1 de Outubro de 1991.)

Grupo de Artilhazia de Guarnição

n.O

1

Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(08369887) José Carlos Ribeiro Tomás, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Grupo de Artilharia de Guarnição n." 2
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(16878887) Rui Pedro Magro do Gago, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Dor poriarin de 1 de Outubro de 1991.)

Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(14645288)Mário José da Costa e Silva Mendes, contando a anti-
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guidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(04936489) Gilberto Lopes Garcia, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

1." Brigado Mista Independente

Grupo de Artilharia de Campanha
Alferes de artilharia, no quadro, o aspirante a oficial aluno
(11233188) Victor Manuel Correia Mendes, contando a antiguidade para todos os efentos, incluindo vencimentos do novo posto,
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Distrito de Recrutameato e Mobilização de Larnego
Coronel de infantaria, supranumerário, o tenente-coronel (43002762)
António José Sardoeira Pereira da Silva, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto. desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Colégio Militar
Alferes do serviço geral do Exército, no quadro, o 1.O sargento
(13329278) João da Silva Veloso, contando a antiguidade para
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Oiitubro de 1991.)

Instituto Militar dos Pupilos do Exército
Coronel de infantaria, supranumerário, o tenente-coronel (44413361)
Joaquim Gonçalves Farias, contando a antiguidade para
todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
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Coronel de infantaria, supranumerário permanente, o tenente-coronel
(45574356) José Luís Goulão Freire, contando a antiguidade
para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto. desde
a data da presente portaria.
Tenente do serviço de administração militar, no quadro, o alferes
(00453481) Rui Manuel Alburquerque Tavares Salvado, contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos
do novo posto, desde a data da presente portaria.
!Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos
Coronel de infantaria, supranumerário, o tenente-coronel (38342062)
Jorge Alves Feio Cerveira, contando a antiguidade para todos os
efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da
presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Centro de Gestlo e Finanças da Região Militar de Lisboa
Coronel do serviço de administração militar, supranumerário, o
tenente-coronel (50474211) António Mário Vieira Mila Filipe,
contando a antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Centro de Gestão e Finanças da Região Militar do Centro
Coronel do serviço de administração militar, supranumerário, o
tenente-coronel (40008560) Francisco Dias da Costa, contando a
antiguidade para todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo
posto, desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Adido

Corpo de Tropas Pbraquedistas
Alferes de infantaria, adido, o aspirante a oficial aluno (19392687)
António José Marçal de Sousa, contando a antiguidade para
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todos os efeitos, incluindo vencimentos do novo posto, desde
a data da presente portaria.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

I11

-COLOCAÇÓES,

EXONERAÇÓES E TRANSFERÉNCIAS

Oficiais dos quadros permanentes
Corpo de Oficiais Generais
Presidência do Conselho de Ministros
Brigadeiro, no quadro, (52156011) Mário Arnaldo de Jesus da Silva,
do Instituto de Altos Estudos Militares, devendo ser considerado
nesta situação desde 1 de Novembro de 1991.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1991.)

Estado-Maior-General das Forças Armadas

Anulação
Fique nula e de nenhum efeito a publicação na Ordem do Exército,
2.8 Série n.O 19 de 1 de Outubro de 1991, página 1130 da colocação do brigadeiro (50771511) António Bento Formosinho Correia Leal, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 5 de Dezembro de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Centro
Brigadeiro, no quadro, (5 1085411) António Gabriel Albuquerque
Gonçalves, da Chefia do Serviço Cartográfico do Exército.
(Por portaria de 18 de Junho de 1991.)

Armas e serviços
Estado-Maior do Exército
Coronel tirocinado de artilharia, no quadro, (50530311) José Fernando Jorge Duque, do Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais.
(Por portaria de 3 de Junho de 1991.)
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Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (62721965) António José
Afonso Lourenço, do Quartel-General da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1991.)

Direcção da Arina de Hnfsntario
Coronel de infantaria, supranumerário, (50993211) Henrique Victor
Guimarães Perez Brandáo, do Estado-Maior-General das Forças
Armadas.
(Por portaria de 13 de Agosto de 1991.)

Coronel de infantaria, adido, (51406711) Jaime António Sequeira Marques, do Regimento de Infantaria n.O 1.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1991.)

Coronel de infantaria, supranumerário, (45521961) Alfredo Antunes
Lopes, da Escola Prática do Serviço de Transportes.
(Por portaria de 17 de Setembro de 1991.)

Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (00066066) Henrique Rosário Correia de Lacerda Ramalho, da Direcção do Serviço
de Pessoal.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1991.)

Major de infantaria, no quadro, (11532073) Horácio dos Santos, do
Regimento de Comandos.
(Por portaria de 26 de Juiilio de 1991.)

Direcção da Arma de Artilharia
Coronel de artilharia, no quadro, (50448311) João Baptista Rodrigues
Videira, da Academia Militar.
(Por portaria de 11 de Novembro de 1991.)

Major de artilharia, no quadro, (10110879) Frederico José Rovisco
Duarte, do Grupo de Artilharia de Campanha da 1." Brigada
Mista Independente.
Major de artilharia, no quadro, (16289580) João Manuel Trindade
Coelho de Sousa Teles, do Centro de 1nstruc;áode Artilharia Antiaérea de Cascais.
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Major de artilharia, no quadro, (19350980) Raul Manuel Sequeira
Rebelo, do Quartel-General da 1." Brigada Mista Independente.
(Por portaria de 1 de Outubm de 1991.1

Direcção da Arma de Cavalaria
Major de cavalaria, adido, (18318568) Luís dos Santos Ferreira da
Silva, do Estado-Maior do Exército.
(Por portaria de 25 de Setembro de 1991.)

Dirccçio do Serviço de Pcssoal
Coronel de infantaria, supranumerário, (50181811) Joaquim da Conceição Faleiro Bramão, da Direcção da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 22 de Outubro de 1991.)

Direcçáo do Serviço de Adniinistraçáo Militar
Coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
(40008560) Francisco Dias da Costa, do Centro de Gestão e Finanças da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 14 de Novembro de 1991.)

Coronel do serviço de administração militar, supranumerário,
(50474211) António Mário Vieira Mila Filipe, do Centro de Gestão e Finanças da Região Militar de Lisboa.
(Por portaria de 19 de Novembro de 1991 .)

Direcçáo do Serviw de Material
Tenente-coronel do serviço de material, manutenção, no quadro,
(505921 11) Jaime Fernandes Soares, do Depósito Geral de Material de Guerra.
(Por portaria de 12 de Novembro de 1991 .)

Direcção do Serviço de Informática do Exército
Capitão de transmissões, no quadro, (17311682) Aníbal José de Carvalho de Castro, da Direcção da Arma de Transmissões.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1991.)
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Quartel-General da Região Militar de Lisboa
Capitão de artilharia, adido, (04248281) Pedro Amaro Ferreira Neves,
do Regimento de Artilharia de Lisboa.
(Por portaria de 1 de Outubra de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Norte
Tenentecoronel de infantaria, no quadro, (05754164) José Adelino
Mota e Castro Carneiro, da Academia Militar.
(Por portaria de 1 de Outubro de 1991.)

Tenente-coronel de cavalaria, no quadro, (39403060) Orlando Antero
Rebanda Páscoa, da Escola PrBtica de Cavalaria.
(Por portaria de 8 de Agosto de 1991.)

Quartel-General da Região Militar do Centro
Coronel de artilharia, no quadro, (51010411) Jorge Manuel Piçarra
Mourão, do Regimento de Artilharia de Leiria.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1991.)

."

Quartel-General da 1 Brigada Mista Independente
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (03858566) José António
Barreto Nunes, do Batalhão de Infantaria Mecanizado da 1."
Brigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa
Margarida).
(Por portaria de 12 de Setembro de 1991.)

Major de infantaria, no quadro, (03939176) João Manuel Me10 Francês Ferreira dos Santos, do Instituto de Altos Estudos Militares.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1991.)

Regimento de Infantaria de Chaves
Major do quadro especial de oficiais, no quadro, (00583465) Francisco
Cardoso Afonso, do Batalhão de Apoio e Serviço da 1." Brigada
Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 14 de Agosto de 1991.)
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Major do quadro especial de oficiais, no quadro, (06490764) Daniel
dos Anjos Neves, do 1." Batalhão de Infantaria Motorizado da
1.a Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria de
Tomar).
(Por portaria de 15 de Agosto de 1991.)

Regimento de Infantaria de Tomar
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (06171965) Femando Frazão Fernandes Costa, da Academia Militar.
(Por portaria de 12 de Setembro de 1991.)

Escola Prática de Artilharia
Coronel de artilharia, no quadro, (50448411) Fernando Nunes Canha
da Silva, do Quartel-General da Região Militar do Sul.
(Por portaria de 20 de Setembro de 1991.)

Tenente-coronel de artilharia, no quadro, (04358064) José Domingos
Canatário Serafim, da Academia Militar.
(Por portaria de 18 de Setembro de 1991.i

Regimento de Artilharia de Leiria
Coronel de artilharia, no quadro, (50834611) José Eduardo Leitão Alves Monteiro, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 29 de Outubro de 1991.)

Regimento de Cavalaria de Braga
Major de cavalaria, no quadro, (07036963) Henrique José de Gouveia
Soares, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 5 de Setembro de 1991.)

Escola Prática de Transmissões
Tenente de transmissões, exploração, no quadro, (00471077) António
de Castro Henriques, da Companhia de Transmissões da l a Brigada Mista Independente (Agrupainento Base de Santa Margarida).
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Tenente de transmissões, exploração, no quadro, (14935978) Armando
António Lopes Mota, da Companhia de Transmissões da 1." BriBrigada Mista Independente (Agrupamento Base de Santa Margarida).
(Por portaria de 29 de Outubro de 1991.)

Tenente de transmissões, exploração, no quadro, (00718579) Fernando
Augusto Pimentel Lobão, do Regimento de Transmissões.
Tenente de transmissões, exploração, no quadro, (09416879) José
António Borges Rocha, do Regimento de Transmissões.
(Por portaria de 18 cle Outubro de 1991.)

Tenente de transmissões, manutenção, no quadro, (07675374) Joaquim da Silva Fernandes, da Delegação de Reabastecimento e
Manutenção de Material de Transmissões do Quartel-General
da Região Militar do Centro.
(Por portaria de 4 de Novembro de 1991.)

Escola Prática de Administração Militar
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (02602276)
Ramiro do Casal Bom, do Batalhão de Apoio e Serviços da 1."
Brigada Mista Independeiite (Agrupamento Rase de Saritn
Margarida).
(Por portaria de 14 dc Agosto de 1991.)

Escola Prática do Serviço de Transportes
Coronel de artilharia, supranumerário permanente, (51248211) Carlos
António Duarte Cachulo e Costa, da Direcção de Transportes.
(Por portaria de 4 de Outubro de 1991.)

Tenente-coronel de infantaria, supranumerário permanente, (42170659)
Rui Manuel Tavares Teixeira, do Quartel-General da Região
Militar dos Açores.
CPor portaria de 1G de Agosto de 1991.)

2.' Série
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Regimento de Comandos
Comandante o coronel de infantaria, no quadro, (50995011) Arnaldo
José Ribeiro da Cruz, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa.
(Por portaria de 20 de Scternbro de 1991.)

Tenente do serviço de saúde, médico, no quadro, (10492281) Marcos
Aurélio Matos Pinto Miranda, do Hospital Militar Regional n.O 4.
(Por portaria de 1 de Novembro de 1991.)

1." Brigada Mista Indepeiideiite

Batallião de Apoio e Serviços
(Agrupament:, Base de Santa Margarida)
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (14567779)
Jorge Calmo da Costa, da Direcção do Serviço de Fortificações
e Obras do Exército.
(Por portaria de 9 de Setcnibro dc 1991.)

Capitão do serviço de material, manutenção, adido, (45071958) José
Beato Caroça, do Batalhão de Serviço de Material.
(Por portaria de 1 de Setembro de 1991.)

Academia Militar
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (44406962) Luís Manuel de
Oliveira Pimentel, do 1.0 Batalhão de Infantaria Motorizado da
1." Brigada Mista Independente (Regimento de Infantaria de
Tomar).
(Por portaria de 21 de Outubro de 1991.)

Tenente-coronel de engenharia, no quadro, (41477362) Alfredo Pires
Guerreiro, do Regimento de Engenharia n.O 1.
(Por portaria de 4 de Setembro de 1991.)

Escola de Sargeiitos do Exército
Comandante o coronel de infantaria, supranumerário, (50993211)
Henrique Victor Guimarães Perez Brandão, da Direcção da Arma de Infantaria.
(Por portaria de 30 de Agosto de 1991.)
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Major de infantaria, no quadro, (05316365) João Raul Gomes Bettencourt Coelho, do Quartel-General da l a Brigada Mista Independente.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1991.)

Colégio Militar
Tenente-coronel de infantaria, no quadro, (07030764) Joaquim Rafael
Ramos dos Santos, do Regimento de Infantaria de Ponta Delgada.
(Por portaria de 28 de Outubro de 1991.)

Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (02372981)
Jorge Manuel Lopes Nunes dos Reis, da Escola PrBtica de Adrninistração Militar.
(Por portaria de 20 de Setembro de 1991.)

Escola Militar de Electromecânica
Tenente do serviço de material, manutenção, no quadro, (16309677)
José Alberto Martins Ribeiro, do Regimento de Infantaria de
Elvas.
(Por portaria de 12 de Agosto de 1991.)

Tenente do serviço de material, manutenção, no quadro (12027878)
Fernando Augusto Gomes Pinto, do Centro de Instrução de Condução Auto n.O 1.
(Por portaria de 2 de Setembro de 1991.)

Hospital Militar Principal
Tenente do serviço de saúde, médico, no quadro, (02105584) João
Pedro Ivens Ferraz Jácome de Castro, do Batalhão do Serviço de
Saúde.
(Por portaria de 16 de Outubro de 1991.)

Hospital Militar Regional nS0 1
Tenente do serviço de saúde, médico, no quadro, (17530883) Maria
do Carmo Rocha e Silva, do Hospital Militar Regional na02.
(Por portaria de 31 de Outubro de 1991.)
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Tenente do serviço de saúde, médico, no quadro, (09516581) José
António Gonçalves Pires, do Quartel-General da Zona Militar
da Madeira.
(Por portaria de 21 de Outubro de 1991.)

Hospital Militar Regional n.O 2
Tenente do serviço de saúde, médico, no quadro, (12667584) José Nicolau Almeida e Sá Ferreira de Andrade, do Quartel-General
da Zona Militar dos Açores.
(Por portaria de 14 de Outubro de 1991.)

Tribunal Militar Territorial de Elvas
Coronel de infantaria, supranumerário permanente, (50182411) José
Leonardo da Silva Carreto Maia, do Quartel- General da Região
Militar do Centro.
(Por portaria de 27 de Agosto de 1991.)

2." Tribunal Militar Territorial de Lisboa
Reconduzido nas funções de Promotor de Justiça para o Biénio
1991/93, com início em 14 de Setembro de 1991, nos termos do
n.O 2 do artigo 237.O do Código de Justiça Militar, o coronel de
cavalaria (51412811) José Manuel Lameira Machado de Faria.
(Por portaria de 14 de Setembro de 1991.)

2.O Tribunal Militar Territoriál do Porto

Reconduzido nas funções de Defensor Oficioso, para o Biénio 1991/
193, com inicio em 13 de Julho de 1991, nos termos do nP 2, do
artigo 237.0 do Código de Justiça Militar, o coronel de cavalaria
(50433911) José Rocha de Oliveira Pinto.
(Por portaria de 13 de Julho de 1991.)

Centro Financeiro do Exército
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (00670483)
Rui Manuel Rodrigues Lopes, do Centro de Gestão Financeira
da Zona Militar da Madeira.
(Por portaria de 28 de Setembro de 1991.)
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Ceiltro de Gestiío Financeira Geral
Capitão do serviço de administração militar, no quadro, (02404379)
José Manuel Pronto do Rosário Santos, do Regimento de Comandos.
(Por porlaria de 21 de Outubro de 1991.)

Depósito Geral de Material de Transmissões
Tenente de transmissões, manutenção, no quadro, (03730576) José
Manuel Femandes Costa, da Companhia de Transmissões da
1." Brigada Mista Independeiite (Agiupamcnto Base de Santa
Margarida).
(Por portaria de 29 de Outubro de 1991.)

Delegação do Serviço de Fortificações e Obras do Exército
da Regi50 Militar de Lisboa
Tenente-coronel de engenharia, no quadro, (32225262) José Farinha
Albino da Costa, da Direcção da Arma de Engenharia, devendo
ser considerado nesta situação desde 1 de Março de 1990.
(Por portaria de 2 de Dezembro de 1991.)

Adido
Forças de Segurança de Macau
Major de infantaria, no quadro, (09373569) Manuel Silva Rodas, da
Escola Prática de Infantaria.
(Par portaria de 4 de Setembro de 1991.)

Oficiais do Serviço Efectivo Normal
Quartel-General da Região Militar do Centro
Alferes de infantaria, contratado, (07676184) Luis Filipe Ferreira de
Oliveira, do Batalháo do Serviço Geral do Exército.
(Por portaria de 20 de Seieinbro de 1991.)

2.' Série
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Regimento de Infantaria mo 1
Alferes do SEN de infantaria (00931888) Ricar,do Nuno Caclano
Morais Pequeno, do Regimento de Infantaria de Angra do
Heroísino.
(Por portaria de 11 de Outubro de 1991.)

Tribuiial Militar Territorial de Tomar
Coronel de artilharia, supranumerário, (46000957) João Francisco
Lérias Salgado, nomeado Juiz Vogal para o Biénio 1991/93, nos
termos do n.O 2 do artigo 233.O do Código de Justiça Militar,
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 14 de Setembro de 1991.)

1.0 Tribiinal Militar Territorial de Lisboa
Coronel de cavalaria, supranumerário, (50211511) Francisco Xavier
da Silveira Montenegro Carvalhais, nomeado Defensor Oficioso
nos termos do n.O 2 do artigo 233.O do Código de Justiça Militar,
para o Biénio 1991/93, devendo ser considerado nesta situação
desde a data da presente portaria.
(Por portaria de 14 de Setembro de 1991.)

2O
. Tribunal Militar Territoria1 de Lisboa
Coronel de artilharia, no quadro, (51464311) Alberto Jorge Garcia
Ribeiro do Amaral, nomeado Juiz Militar, para o Biénio 1991/93,
nos termos do n.O 2 do artigo 233.O do Código de Justiça Militar,
dzvendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 14 dc Setembro de 1991.)

1." Tribulial Militar Territorial do Porto
Coronel de artilharia, adido, (51371711) Manuel Valentim de Oliveira
Nunes, nomeado Juiz Militar, para o Biénio 1991/93, nos termos
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do n.O 2 do artigo 233.O, do Código de Justiça Militar, devendo
devendo ser considerado nesta situação desde a data da presente
portaria.
(Por portaria de 19 de Setembro de 1991.)

IV -RECTIFICAÇAO DAS REMUNERAÇÓES DE RESERVA
O valor da rectificação da remuneração de reserva do tenente-coronel
(51402611) Luís Filipe Neves Franco Duarte foi alterado para
351 300$00, desde 15 de Agosto de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do major
(40004355)Pedro Simões Dias foi alterado para 269 377$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do major
(41130559) Manuel da Conceição Esteves foi alterado para
238 660$00, desde 1 de Janeiro de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do major
(41130559) Manuel da Conceição Esteves foi alterado para
294 020$00, desde 31 de Julho de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do major
(03236964) Rui Faria de Oliveira foi alterado para 239 5729900,
desde 1 de Maio de 1991.
O valor da rectificação da remuneração de reserva do Major
(51284711) Augusto Manuel de Lima Contente de Sousa foi alterado para 328 280800, desde 2 de Outubro de 1991.
Por portaria de 15 de Novembro de 1991.)

Colouaçães e desempenho de funções
Continuam na efectividade de serviço

1) O coronel de infantaria (50139811)Fernando Augusto Castiiho
Palma Ferro continuou a prestar serviço no Comando-Geral da
Guarda Fiscal, após a sua passagem il situação de reserva em 30 de
Julho de 1991.
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2) O coronel do serviço de saúde, médico, (50290411) Manuel
Ferreira Correia continuou a prestar serviço no Comando-Geral
da Guarda Nacional Republicana, após a sua passagem à situação
de reserva em 1 de Janeiro de 1991.
3) 0 coronel do serviço de saúde, médico, (50051511) José
Orlando de Sousa continuou a prestar serviço no Comando-Geral
da Guarda Fiscal, após a sua passagem à situação de reserva em 8
de Junho de 1991.
4) 0 tenente-coronel do serviço geral do Exército (5 11123 11)
João Pires continuou a prestar serviço no Comando-Geral da Guarda
-Fiscal, após a sua passagem à situação de reserva em 1 de Janeiro
de 1991.
5) O capitão do serviço geral do Exército (89138454) António
Augusto Bartolomeu continuou a prestar serviço no Comando-Geral
da Guarda Fiscal, após a sua passagem à situação de reserva em 21
de Julho de 1991.

6) O capitão do serviço geral do Exército (52109811) Francisco
José Branquinho Baloca continuou a prestar serviço no Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana, após a sua passagem à
situação de reserva em 5 de Fevereiro de 1991.

7) 0 capitão do serviço geral do Exército (51540711) António
Martins Baldo continuou a prestar serviço no Comando-Geral da
Guarda Nacional Republicana, após a sua passagem à situação de
reserva em 28 de Maio de 1991.
8) 0 tenente-coronel chefe de banda de música (50481811)
Fernando José Sanches continuou a prestar serviço no Comando-Geral da Guarda Fiscal, após a sua passagem à situação de reserva
em 1 de Janeiro de 1991.

Passam a prestar serviço
9) O general na situação de reserva (50270411) Guilherme de
Sousa Belchior Vieira deixou de prestar serviço na Direcção do
Serviço Histórico Militar e por acumulação na Comissão para o
Estudo das Campanhas de Africa desde 18 de Novembro de 1991,
passando a prestá-lo no Estado-Maior do Exercito desde a mesma data.
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10) 0 tenente-coronel de infantaria na situaçáo de reserva
(03654465) João António de Albuquerque Cardoso e Castro deixou
de prestar serviço no Lar de Veteranos MilitaresIRuna desde 22 de
Novembro de 1991, passando a prestá-lo na Delegação de Tomar dos

Serviços Sociais das Forças Armadas, desde a mesma data.
11) 0 coronel de cavalaria na situação de reserva (50278711)
Armando José da Silva Freire passou a prestar serviço na Cruz
Vermelha Portuguesa, desde 1 de Janeiro de 1991.
12) O coronel do serviço de saúde, médico, na situação de reserva,
(50935811) José Henriques Marques passou a prestar serviço na Cruz
Vermelha Portuguesa, desde 1 de Janeiro de 1991.
13) O capitão do serviço geral do Exército, na situação de reserva,
(52058411) Armando Pinto passou a prestar serviço na Cruz Vermelha
Portuguesa, desde 1 de Janeiro de 1991.

Deixam de prestar serviço
14) O coronel de artilharia, na situaçção de reserva, (50277311)
Óscar José Castelo da Silva deixou de prestar serviço no Quartel-General da Região Militar de Lisboa, desde 1 de Dezembro de 1991.

Outras situações
15) 0 coronel de artilharia (42477862) António Marques
Abrantes dos Santos desempenha as funções de comandante do Centro
de Instruçáo de Artilharia Antiaérea de Cascais, desde 1 de Outubro
de 1991.
16) O coronel de artilharia (50447111) Samuel Matias do Amaral,
colocado na Direcção da Arma de Artilharia, presta serviço, em
diligência, no Estado-Maior do Exército, desde 24 de Setembro de 1991.
17) Desde 13 de Novembro de 1991, encontra-se na situação de diligência no Estado-Maior do Exército/Departamento de

Instruçáo o major de transmissões (12399675) Eduardo Rodrigues
Dias, da Direcção do Serviço de Informática do Exército, conforme
Despacho de 29 de Outubro de 1991 do General Ajudante-General.
Cursos, estágios e tirocínios
18) Deve ser averbado ao coronel do serviço de material (engenheiro) (5076951 1) Augusto Manuel Ribeiro de Barros Bismark
a «Troisième Session Europeene Des Responsables DJArmement»
que frequentou em França, Itália, França respectivamente no período
de 8 de Abril de 1991 a 19 de Abril de 1991, de 6 de Maio de 1991
a 10 de Maio de 1991 e de 3 de Junho de 1991 a 7 de Junho de 1991
com aproveitamento.
19) Deve ser averbado ao capitão de cavalaria (04651282) Joáo
Manuel Vera Gonçalves Fernandes o «Armor Officer Advanced
Course» que frequentou nos Estados Unidos da América no período
de 8 de Janeiro de 1990 a 12 de Junho de 1990, com aproveitamento.
?O) Deve ser averbado ao capitão do SMISTMM (09690767)
Aníbal Oliveira Araújo Valente o Curso «Track Vehicle Mechanicn
que frequentou nos Estados Unidos da América, como primeiro-sargento, no período de 28 de Janeiro de 1990 a 31 de Março de 1990,
com aproveitamento.

VI - OBITUARIO

Julho, 11 -Capitão reformado (5055381 1)) Joáo Rodrigues Góis
Ramalho, do Quartel-General da Região Militar do Centro.
Outubro, 16-Tenente-coronel reformado (51430611) José António
Vasconcelos Beleza dos Santos, do Quartel-General da Região
Militar de Lisboa.
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Outubro, 17 -Capitão reformado (52160211) João Pereira Pinto, do
Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Outubro, 23 - Coronel reformado (50597711) Fernando de Figueiredo
Cunha Pacheco, do Quartel-General da Região Militar de Lisboa.
Novembro, 4 - Tenente-coronel reformado (5 1353111) Armando
Milheiro Sampaio, do Quartel-General da Região Militar de
Lisboa.
Novembro, 16- Capitão do serviço geral do Exército, na reserva,
(52327011) Acácio Simões, do Regimento de Cavalaria de Santa
Margarida.
O Chefe do Estado-Maior do Exército

José Alberto Loureiro dos Santos, general
Está conforme:
O Ajudante-General

Silvino da Cruz Curado, general

