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rEsumo

Num ano em que as comemorações do Centenário da 
implantação da República acontecem um pouco por todo 
o lado, quer a nível nacional, regional e municipal, quer 
mesmo a nível associativo, em que são muitos os episódios 
relembrados e estudados, e ainda imensas as abordagens 
possíveis ao tema, pareceu-nos pertinente juntarmo-nos a 
estas, com uma pequena leitura falerística.  
Os grandes momentos históricos de uma nação foram sempre 
pretexto para a sua posterior comemoração e perpetuação 
através da medalhística e, em tempos mais contemporâneos, 
pela criação Falerística. A intentona republicana do Porto, de 31 
de Janeiro de 1891 e a Revolução republicana de 5 de Outubro 
de 1910, que implantou o regime republicano em Portugal 
foram duas destas situações. Em ambos os casos, foram criadas 
medalhas comemorativas que agora apresentamos. Também 
são abordadas as recompensas de valor concedidas a quem 
protagonizou o seu apoio ou oposição a estes movimentos, 
assim como a outros intimamente ligados (como o Regicídio), 
nomeadamente com a concessão da cimeira Ordem militar 
da Torre e Espada, do valor, lealdade e mérito, quer pela 
Monarquia quer pela República Portuguesa. 

Palavras chaves: Falerística / Medalha / Revolução 
Republicana / 5 de Outubro de 1910 / 31 de Janeiro de 1891 

/ Ordem militar da Torre e Espada 

AbsTrAcT

In the year celebrating the centenary of the implantation 
of the Republic with all kind of commemorations, both in 
a national, regional or even municipal level, many are the 
revisited episodes and studies carried among immense 
possibilities offered by the theme. It seemed to us pertinent to 
offer a small Phaleristics reading. 
Great historical moments of a nation have always been the 
motif for its latter commemoration and perpetuation through 
medalistics, and in more contemporary times for Phaleristics 
creation. The republican conspiracy in Oporto, January 
31st 1891 and republican Revolution October 5th 1910, that 
it implanted the republican regimen in Portugal, were two 
of those situations. In both cases, commemorative medals 
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that we now present were created. Rewards given to those 
supporting or combating those events, and others closely 
related (such as the King’s assassination), are also scooped, 
namely the award of the Military Order of the Tower and 
Sword both by Monarchy and the Republic.

Keywords: Phaleristics / Medal / Republican Revolution / 
October 5th 1910 / January 31st 1891 / Military Order of the 

Tower and Sword
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As revoluções republicanas na Falerística nacional

Existem duas condecorações comemorativas oficiais quase desconhecidas 
dos cidadãos, e uma delas até da maioria dos interessados nesta área do 
conhecimento, nomeadamente dos coleccionadores de falerística portuguesa. 
Por ambas as condecorações se destinarem a comemorar serviços prestados em 
movimentos revolucionários republicanos e este ano se comemorar o centenário 
da Revolução de 5 de Outubro de 1910, que instaurou a República Portuguesa, 
decidimos contribuir um pouco para a sua divulgação, com a publicação deste 
artigo. 

Até 1910, Portugal, uma das mais antigas nações europeias, vivia em 
regime monárquico constitucional. Desde início do séc. XIX que vários 
movimentos político-sociais contestavam a legitimidade do rei, em especial 
devido às influências francesas que tomaram maior protagonismo na sociedade 
portuguesa com as chamadas invasões francesas (Guerra Peninsular). Também as 
subsequentes guerras civis, que quase sempre punham em causa a legitimidade 
dos regimes monárquicos absoluto e liberal (com o contínuo endividamento do 
Estado), não ajudaram em nada à credibilidade do sistema e deram mais espaço 
ao pensamento revolucionário republicano. 

Já na segunda metade do século XIX, o regime governativo ficou igualmente 
debilitado com uma questão colonial, conhecida em Portugal como a “Questão 
do Mapa cor-de-rosa”. Esta situação levou a confrontos diplomáticos graves com 
o Reino Unido, pois as pretensões portuguesas de ligar as suas duas colónias 
africanas mais importantes, Angola e Moçambique, ficando com um território 
imenso (representado num determinado mapa de África por uma mancha 
territorial cor-de-rosa) que ligaria, sob a bandeira azul e branca de Portugal, a 
costa oceânica Atlântica à costa do Oceano Indíco, chocou com os antagónicos 
interesses britânicos de ligar África da cidade do Cabo ao Cairo, sob a esfera de 
influência da rainha Vitória.

O Reino Unido teve então uma atitude diplomática que chocou muito a 
opinião pública portuguesa. É dado um ultimatum a Portugal para abandonar 
os territórios recém-ocupados no centro de África, e se tal medida não fosse 
adoptada, o Reino Unido, o mais velho aliado da nação lusitana, tomaria acções 
mais drásticas... 

O Reino de Portugal cede às exigências mas os mais críticos do sistema 
político acusam o sistema monárquico constitucional de não ter força suficiente 
para resistir às pressões estrangeiras.

Os tempos que se seguiram foram de grande conturbação político-social, 
havendo um boicote generalizado aos produtos ingleses e foram organizadas 
subscrições públicas para a aquisição de navios de guerra 1 para reforço dos mares 
coloniais, assim como, algumas figuras públicas (e outras menos conhecidas) 
que haviam sido agraciadas com condecorações britânicas, devolveram-nas, 

1 O resultado mais importante foi a construção do cruzador ligeiro Adamastor, em estaleiros italianos 
e com a subscrição pública efectuada no Brasil, conseguiu-se a construção da canhoneira Pátria. 
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mostrando assim, publicamente, a sua indignação pela atitude da old Albion. Dois 
casos que ilustram esta mesma situação ocorreram com súbditos portugueses de 
contextos sócio-culturais bem distintos:

O Mestre Joaquim Lopes, o conhecido Patrão Lopes, Patrão da falua salva-
vidas da Torre de S. Lourenço da Barra, uma figura de referência na história dos 
socorros a náufragos, agraciado pelo rei D. Luís I com o grau de Cavaleiro da 
Ordem Militar da Torre e Espada, devolveu uma medalha inglesa. Em 1858, Sua 
Majestade britânica tinha-lhe concedido a Medalha de ouro, para estrangeiros, 
por salvamento a náufragos – Sea Gallantry Medal (Foreign Services) – pelos serviços 
prestados no dia 24 de Fevereiro de 1857, à tripulação da escuna britânica British 
Queen, naufragada a Oeste da Torre do Bugio, perto de Lisboa. 

Também o Duque de Palmela (António de Sampaio e Pina de Brederode), 
devolveu a Medalha comemorativa da campanha do Báltico – Baltic Medal – que 
lhe havia sido concedida em 1857, após a Guerra da Crimeia, já que, como guarda-
-marinha da Armada Portuguesa, fez o seu tirocínio numa comissão de serviço, 
voluntária, a bordo de navios de guerra britânicos da Royal Navy, nomeadamente 
na fragata a vapor H.M.S. Arrogant, que, fazendo parte da esquadra inglesa do 
Báltico, participou nesse conflito contra o Império Russo. 

Toda esta série de circunstâncias nacionais e internacionais foi criando as 
condições sociais para que o movimento republicano fosse ganhando alguma 
ascendência social, em especial nos meios urbanos, e se tornasse mais audaz na 
sua luta.  

Não é este o espaço para relatar e analisar os vários acontecimentos 
históricos centrais para a criação destas duas condecorações, ou mesmo, de um 
acontecimento dramático, cronologicamente entre estes, e que foi o regicídio (1 
de Fevereiro de 1908), que também por si, teve “consequências” falerísticas2. 
São muitas a fontes disponíveis e nos últimos anos, em virtude das citadas 
comemorações, algumas monografias e artigos têm sido dados à estampa.    

Centremo-nos, pois, nos dois acontecimentos históricos visados, sendo que 
o primeiro irá ser aquele que muitos pensam ter sido a primeira tentativa falhada 
de implantação do regime republicano: o movimento de 31 de Janeiro de 1891, 
no Porto. 

Esta revolta militar ocorrida na madrugada de 31 de Janeiro de 1891, na cidade 
do Porto, é, para alguns, um simples movimento corporativista de sargentos e 
praças descontentes com a sua situação. A dar força a esta conclusão, temos o 
facto de não ter havido qualquer oficial superior (e muito menos general) no 
activo a apoiar a saída dos quartéis de armas na mão. Excepção feita a meia dúzia 
de oficiais subalternos e um capitão, todas as unidades da guarnição do Porto que 
saíram para as ruas eram lideradas por sargentos e cabos. No entanto, a pronta 

2 Por Decreto de 6 de Maio de 1908 (Diário do Governo n.º 102, de 1908) foram agraciados com a 
Ordem Militar da Torre e Espada, do valor, lealdade e mérito, dois militares que testemunharam 
o regicídio, e que pela sua rápida reacção evitaram consequências mais funestas: com o grau de 
Oficial, Francisco de Paula Maria Ana do Loreto Figueira da Câmara, Tenente de Cavalaria, e com 
o grau de Cavaleiro, um Praça do Exército: Henrique Alves da Silva Valente, Soldado nº 86/213 
da 2ª Companhia do 3º Batalhão do Regimento nº 16 de Infantaria do rei de Espanha, Afonso XIII
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adesão de civis, muitos deles reconhecidos republicanos da estrutura do Partido 
e muito influentes na sociedade nacional; o rápido hastear nos Paços do Concelho 
do Porto, de uma bandeira verde e vermelha, pertencente ao Centro Democrático 
Federal 15 de Novembro, uma estrutura republicana claramente influenciada pelos 
novos ideais republicanos no Brasil 3; e evidentemente, a necessária coordenação 
preparatória ocorrida antes da eclosão do movimento em si, não obstante não 
ter sido bem-sucedida, fazem-nos acreditar que se tratou efectivamente de um 
movimento revolucionário que se pretendia ignidor de outros que deveriam 
acontecer por todo o país e tornar insustentável a permanência da Coroa em 
Lisboa. 

Depois de contextualizado o movi-
mento em si, iremos relatá-lo rapidamente: 
na madrugada de 31 de Janeiro de 1891, 
algumas centenas de militares do Batalhão 
de Caçadores n.º 9, do Regimento de 
Infantaria n.º 10 e do Batalhão n.º 3 da 
Guarda Fiscal (GF), saem para as ruas, aos 
quais se juntam muitos civis. A multidão 
avança para o centro do Porto e chega 
aos antigos Paços do Concelho, onde é 
hasteada a já referida bandeira em claro 
ambiente de histeria festiva, com fanfarra 
a tocar e foguetes a serem lançados. 
Chega a ser lida ao povo uma relação de 
conhecidas personagens nacionais que 
deveriam compor o governo provisório 
então anunciado. São igualmente tomadas 
algumas posições chaves, como a estação 
de correios e telégrafos mas cada vez mais 
os revoltosos começam a denotar alguma 
falta de liderança, precipitando-se numa 
série de acontecimentos não programados. 
Quando a multidão se depara com as 
primeiras forças militares da chamada 
Guarda Municipal do Porto (GMP), fiéis 
ao governo, e depois de algumas trocas 
de palavras, são disparados alguns tiros, caem militares revoltosos e civis, e a 
confusão instala-se. A maior parte das pessoas dispersa mas umas três centenas 
de resistentes barricam-se na Câmara Municipal. Na manhã seguinte, cercados 
pela Cavalaria do Exército e da Guarda Municipal, pela Artilharia trazida da 
Serra do Pilar, e pela Infantaria da mesma Guarda e do Regimento de Infantaria 

3 O Brasil tornou-se uma República Federal em 15 de Novembro de 1889, pouco mais de um ano 
antes deste movimento do Porto, também por via de um movimento republicano que depôs o 
imperador. 

Capa do livro História da Revolta do Porto, da 
autoria de João Chagas e do ex-Tenente Coe-
lho, editado pela Empresa Democrática de Por-
tugal (1901). Colecção particular.
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n.º 18 (que antes havia sido impedido de se juntar às unidades rebeldes pela sua 
oficialidade) são obrigados à rendição. 

Alguns dos revoltosos conseguiram fugir e foram voluntariamente para o 
exílio; os que não fugiram ou que não foram mortos nos combates viriam a ser 
julgados em Conselho de Guerra levantado expeditamente e instalado a bordo de 
navios (para evitar ajuntamentos), sendo rapidamente condenados ao degredo 
em África. 

Como este é um trabalho que versa sobre a envolvente falerística do 
acontecimento, refira-se que o regime monárquico premiou amplamente aqueles 
que participaram mais activamente na repressão da revolta, pelo que iremos 
apresentar um resumo das recompensas então concedidas:

Com a Ordem Militar da Torre e Espada, do valor, lealdade e mérito:
Grau de Comendador: 
5, dos quais 1 civil (secretário-geral e governador civil interino do distrito 

do Porto), 2 oficiais do exército e 2 oficiais da GMP;
Grau de Cavaleiro: 
24, dos quais 2 civis (comissário-geral e comissário do Corpo de Polícia Civil 

do Porto); 2 militares do Exército (1 oficial e 1 praça); 12 da GMP (11 oficiais e 1 
praça) e 8 da GF (4 oficiais e 4 praças);

Medalha militar das classes de Valor Militar e Bons Serviços:
Medalha militar de prata da classe de Valor Militar: 73 a praças da GMP;
Medalha militar de prata da classe de Bons Serviços: 37 a praças da GMP; 
Foram ainda concedidos 3 louvores colectivos ao Exército, GMP e GF.

medalha comemorativa da 
revolução de 31 de Janeiro 
de 1891

Trinta anos depois 
deste movimento revolu-
cionário e já depois de 
implantado o novo regime 
político em Portugal e mais 
concretamente em 1921, a 
República Portuguesa vai 
relembrar e homenagear 
estes precursores do 

Medalha comemorativa da Revo-
lução de 31 de Janeiro de 1891.
Anverso e reverso. Concedida ao 
Coronel Manuel Maria Coelho 
(ex-Tenente Coelho, co-autor do 
livro História da Revolta do Porto). 
Colecção particular. 
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movimento republicano. 
Nas comemorações do 30.º aniversário da Revolução de 31 de Janeiro de 

1891, irão acontecer toda uma série de homenagens institucionais, nacionais e 
municipais a estes revolucionários e entre elas conta-se a iniciativa governamental 
de criação duma condecoração comemorativa para ser concedida aos veteranos 
sobreviventes da mesma. 

Iremos seguidamente transcrever o diploma legal que criou esta medalha, 
e que de alguma forma regulamentou a sua concessão, já que embora pequeno, 
acaba por ser esclarecedor. Trata-se do Decreto n.º 7.260, de 27 de Janeiro de 1921, 
publicado no Diário do Governo n.º 19, 1.ª Série e Ordem do Exército n.º 1, 1.ª Série, 
ambos de 1921. 

«Sendo de inteira justiça a criação de uma medalha comemorativa da re volução de 
31 de Janeiro de 1891, para ser usada pelos sobreviventes desse movimento, verdadeiros 
precursores da República, como penhor do verda deiro e inolvidável apreço dos serviços 
prestados por esses mesmos com batentes, que, pelos seus actos de decidido arrojo e espírito 
de sacrifício, tem jus à gratidão da Pátria e da República:

Hei por bem decretar, sob proposta do Ministro da Guerra, o seguinte:
Artigo 1º É criada uma Medalha comemorativa da Revolução de 31 de Janeiro de 

1891 na cidade do Porto, e destinada tanto aos militares como a indivíduos da classe civil 
que tomaram parte nesse movimento.

Artigo 2º A medalha será de bronze, tendo numa das faces a efígie da República e 
as datas 1891-1921 e na outra a legenda AOS PRECURSORES DA REPúBLICA NA 
CIDADE DO PORTO.

§ único. A medalha será usada do lado direito do peito, pendente de fita de seda 
bipartida verde e vermelho, sendo a fivela substituída por uma pas sadeira do mesmo metal 
em forma de palma de louros com as datas referi das neste artigo. Com o trajo civil poder-se 
há fazer uso de uma roseta de 16 milímetros de diâmetro da cor da fita, tendo sobreposta 
uma palma igual à já descrita e de menores dimensões.

O Ministro da Guerra o faça publicar – Paços do Governo da República, 27 de 
Janeiro de 1921. – ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA – Álvaro Xavier de Castro».  

Entre o ano de 1921 e o de 1926 (último registo oficial da concessão desta 
condecoração) foram concedidas 177 medalhas a veteranos: militares, antigos 
militares, e civis. De igual forma, 
e não obstante o citado decreto 
nada referir, foram concedidas, 
a título colectivo, 2 medalhas a 
instituições: Câmara Municipal da 
cidade do Porto e Batalhão n.º 3 da 
Guarda Fiscal, pelo protagonismo 
que tiveram no levantamento. 
Todas estas concessões foram 
publicadas na 2.ª Série da Ordem 
do Exército. 

Há uma curiosidade relativa 
a esta medalha que consiste no 

Botoneira (roseta) da Medalha comemorativa da Revo-
lução do 31 de Janeiro de 1891, para uso em trajo civil, 
como previsto no decreto de criação. Colecção particu-
lar.
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facto de um dos espécimes cunhados pela firma Frederico Costa, Lda. (que foi 
encarregada do seu fabrico), ter sido oferecida ao então Presidente da República, 
Dr. José António de Almeida. Esta prestigiada empresa fabricante e comerciante 
de condecorações, mandou gravar num estojo (que alberga a medalha) uma 
dedicatória personalizada em letras douradas. Este estojo e medalha estão hoje 
em depósito no Museu da Presidência da República, assim como um outro 
conjunto idêntico, coevo, também com idêntica dedicatória gravada, contendo 
uma Medalha inter-aliada da Vitória, do modelo português4.

Referência ainda para o facto da 1.ª República ter aproveitado a ocasião 
do 30.º aniversário do movimento (mas somente a 2 anos de distância dos 
movimentos monárquicos 
que provocaram uma 
autêntica guerra civil, 
por vezes menosprezada, 
e que provaram que o 
novo regime não estava 
tão consolidado como se 
julgava) para galardoar com 
a cimeira Ordem Militar da 
Torre e Espada, do valor, 
lealdade e mérito, no grau 
de Oficial, duas instituições, 
que foram protagonistas na 
acção: a Bandeira histórica 
do 31 de Janeiro de 1891 5 e 
o Batalhão nº 3 da Guarda 
Fiscal 6. 

Antes de se fazer um 
breve relato da revolução 
de 1910, importa fazer 
uma referência a um 
outro acontecimento, cro-
nologicamente entre o 

4 Ainda inserido no acervo pessoal do antigo chefe de Estado (Museu da Presidência da República), 
existe uma outra medalha comemorativa do 5 de Outubro de 1910, que, não obstante o seu aspecto 
“regular”, não se trata de uma verdadeira condecoração oficial. A própria efígie da República, no 
anverso, parece ser de origem francesa (concebida pelo artista gravador Louis Oscar Roty) já que 
é idêntica a medalhas francesas coevas e não conhecemos paralelo na Falerística e Medalhística 
portuguesa; tem ainda a curiosa característica de ter uma palma sobre a fita, com a data “1910” 
gravada, mas que foi uma clara adaptação da palma regulamentar da Medalha francesa 
comemorativa da 2.ª expedição a Madagáscar, em 1895). Dever-se-á tratar de uma das várias 
medalhas mandadas cunhar para serem oferecidas e vendidas como lembranças da Revolução e 
dos seus aniversários. Apresentamos neste trabalhos duas destas medalhas não-oficiais, sendo que 
uma é idêntica à do ex-chefe de estado, e são ambas pertencentes a colecções particulares.

5 Decreto de 15 de Janeiro de 1921, publicado em Ordem do Exército n.º 1, 2.ª Série, 1921.
6 Decreto n.º 8.001, de 30 de Janeiro de 1922, publicado em Diário do Governo n.º 22, 1.ª Série, 1922.

Medalha não-oficial comemorativa do 1.º aniversário da Revo-
lução Republicana de 5 de Outubro. Anverso e reverso. Colec-
ção particular.
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movimento revolucionário de 31 de Janeiro de 
1891 e o já referido regicídio, que vitimou o Sua 
Majestade o rei D. Carlos I e o Sua Alteza Real o 
príncipe real D. Luís Filipe. 

Em 28 de Janeiro de 1908, acontece em Lisboa 
a chamada intentona do Elevador da Biblioteca, que 
mercê de alguma desorganização por parte dos seus 
actores, acaba por ser controlada pela polícia da 
capital, que se foi apercebendo das movimentações 
suspeitas, em volta dos Paços do Concelho. De 
igual forma, as unidades militares da guarnição de 
Lisboa estavam já de sobreaviso de que algo se iria 
passar, tendo sido reforçadas com elementos mais 
leais à Monarquia. No entanto, esta tentativa de 
golpe acaba por ser fatal para a Monarquia, já que o 
Presidente do Conselho de Ministros, João Franco, a 
pretexto do ocorrido consegue que o rei promulgue 
uma lei autoritária que possibilitava a expulsão do 
país ou o exílio para as colónias, sem julgamento, 
de indivíduos que “simplesmente” dessfiassem a 
ordem pública. De igual forma o facto da acção das 
forças governamentais terem debelado o golpe logo 
aos primeiros sinais mas, depois, fossem incapazes 
de neutralizar os vários focos de revoltosos, 
possibilitou o atentado mortal contra a família real dias depois. 

Na madrugada de 4 de Outubro de 1910, a capital vivia um ambiente 
pesado. Não obstante as festas e cerimónias em honra de Hermes da Fonseca, 
Presidente da República Federal do Brasil, em visita oficial a Lisboa a bordo do 
Couraçado São Paulo, as guarnições militares foram colocadas de prevenção. 
As informações e/ou boatos que circulavam deixavam acreditar que estaria 
eminente um movimento revolucionário. O jovem rei D. Manuel II e o seu tio 
D. Afonso Henriques (primeiro na linha de sucessão) evitavam estar juntos para 
minimizar os efeitos de uma nova tentativa de regicídio. 

Alguns acontecimentos precipitaram o arranque da revolução, 
nomeadamente a morte de um dos republicanos mentores da revolução, o 
Dr. Miguel Bombarda, baleado por um dos seus doentes psiquiátricos, assim 
como as ordens para os principais navios da Marinha de guerra portuguesa (que 
se sabia terem forte actividades republicana clandestina) fundeados no Tejo, 

Medalha não-oficial comemorativa da Revolução Republicana 
de 5 de Outubro. Anverso e Reverso. Idêntica à existente no es-
pólio pessoal do Presidente da República António José de Al-
meida, no Museu da Presidência da República. 
Colecção particular francesa.
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levantarem âncora e zarparem para longe de Lisboa.  
O almirante Cândido dos Reis, principal orquestrador das operações 

militares revolucionárias decide avançar com o movimento armado. O comissário 
naval Machado dos Santos, acompanhado de alguns civis (incluindo elementos 
da Carbonária) tomam o Regimento de Infantaria n.º 16 (em Campo de Ourique) 
e depois dirigem-se para Campolide, para o Regimento de Artilharia n.º 1. 
No quartel desta unidade, a principal de artilharia de campanha existente na 
guarnição de Lisboa, já se tinham infiltrado alguns civis que abrem os portões do 
mesmo, possibilitando a sua tomada, sem grande derramamento de sangue. Saem 
daí duas colunas armadas para continuar as operações na cidade mas confrontos 
com a Guarda Municipal de Lisboa (defensora da Monarquia) obrigam ambas as 
colunas a barricarem-se na zona da Rotunda (actual Praça Marquês de Pombal), 
artéria estratégica da capital: são cerca de 400 homens (cerca de metade eram 
civis) e 8 peças de artilharia.

Também a Marinha avançou com os planos pré-estabelecidos, e o quartel do 
Corpo de Marinheiros da Armada, em Alcântara (perigosamente perto do Palácio 
das Necessidades, residência 
de D. Manuel II) sublevou-se e 
reteve parte da Guarda Municipal 
de Lisboa nas suas cercanias. 
No Tejo, o Tenente Mendes 
Cabeçadas Jr. (futuro, embora 
efémero, Presidente da República) 
toma conta do Cruzador 
Adamastor, e são enviados alguns 
oficiais subalternos a bordo 
dos cruzadores São Rafael e D. 
Carlos I, onde a marinhagem 
tinha aderido ao movimento, 
mas onde faltavam oficiais para 
os chefiar, já que alguns dessas 
guarnições resistiram à tomada 
dos navios. 

Alguma descoordenação 
e a grande falta de informações 
levaram o almirante Reis a 
suicidar-se, e na Rotunda, os 
ânimos esmorecem e alguns dos 
poucos oficiais presentes acabam 
por retirar. Machados dos Santos 

Os Heróis da Rotunda. Grupo de Oficiais que protagonizaram a defesa da Rotunda, junto a uma das 
peças de artilharia aí posicionadas. Da esquerda para a direita: Alferes Cabrita, Aspirante de Mari-
nha Trindade, Machado dos Santos, Aspirante a Oficial Soares, Alferes Camacho Brandão e Tenente 
Carmo. Colecção particular.

Historia 7.indd   116 24-01-2011   16:11:50



Lusíada História n.º 7/2010  117

As Revoluções Republicanas na falerística nacional, pp. 105-131

e meia-dúzia de oficiais subalternos e 9 sargentos ficam (os “Heróis da Rotunda”), 
melhoram as barricadas e animam a defesa: este comissário naval vai passar mais 
de 30 horas a cavalo (nunca tinha montado) para rapidamente poder acudir a 
todos os pontos da defesa e às guarnições das peças de artilharia, espalhadas 
entre a Rotunda e o Parque Eduardo VII.  

As forças governamentais começam a organizar-se e são chamadas a Lisboa, 
aquelas dos arredores, em especial uma bateria de artilharia hipomóvel, do 
Grupo de Baterias de Artilharia a Cavalo, do quartel de Queluz, comandada pelo 
mítico Paiva Couceiro, herói das campanhas do Império. Outras tropas realistas 
foram impedidas de serem convocadas já que os revolucionários sabotaram as 
comunicações para as guarnições da província. 

As forças governamentais que cercavam Alcântara e protegiam o Palácio 
das Necessidades eram constituídas pelo Regimentos de Infantaria n.º 1 e n.º 
2, Regimento de Cavalaria n.º 2 e Batalhão de Caçadores n.º 2; o Regimento de 
Infantaria n.º 5 e o Batalhão de Caçadores n.º 5 dominavam o Castelo de S. Jorge 
e ocuparam o Rossio, onde se juntaram alguns, poucos, efectivos do Regimento 
de Cavalaria n.º 4. A artilharia de Queluz ocupou posição em Sete-Rios 7 e seguiu 
para as Necessidades mas onde não chegou a actuar já que foi desviada para 
o Rossio para dar combate à Rotunda. Estas forças eram ainda reforçadas por 
alguma cavalaria e infantaria da Guarda Municipal de Lisboa, que no entanto, 
tinha a missão de ordem pública por toda a cidade, juntamente com o Corpo de 
Polícia Cívica de Lisboa (que ficou quase toda dentro das esquadras aguardando 
os desenvolvimentos) e alguns elementos da Guarda Fiscal. Referência ainda 
para o facto de na margem Sul do Tejo, no Barreiro e Montijo, terem também 
ocorrido movimentos armados revolucionários e combates entre essas forças e 
as governamentais. 

Temos assim 2 concentrações de revoltosos: em Alcântara e na Rotunda, 
além dos navios surtos no rio Tejo. Com o início dos fogos navais (Cruzador São 
Rafael) sobre os Ministérios do Terreiro do Paço, o moral das tropas do Rossio 
ficou muito abalado já que estes viam-se cercados entre fogos da Rotunda e 
Tejo e achavam que os marinheiros revoltosos de Alcântara iam agora ajudar ao 
cerco. Pior foi quando dois cruzadores (Adamastor e São Rafael) começaram os 
bombardeamentos navais sobre o Palácio das Necessidades, obrigando o rei a 
uma retirada estratégica para Mafra. 

No dia 5 de Outubro, não obstante Paiva Couceiro ocupar o Torel e 
conseguir alguns bons resultados nos duelos de artilharia com a Rotunda, o 
impasse começa a desfazer-se, com as tropas de Infantaria n.º 5 e Caçadores 
n.º 5, começarem a “declarar” a sua neutralidade. Os combates são então 
interrompidos devido às negociações para um armistício, protagonizado pelo 
embaixador alemão em Lisboa. Alguns mal-entendidos com a bandeira branca 

7 Esta era uma posição importante para os combates de artilharia com a artilharia revolucionária 
do Parque Eduardo VII e Quartel de Campolide, já que neste quartel encontravam-se cerca de 
26 peças de artilharia em depósito. Caso esse quartel, colocado numa quota mais elevada que a 
Rotunda e com tanta artilharia, caísse nas mãos de tropas governamentais toda a revolução ficava 
comprometida.  
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levada pela delegação diplomática, levam centenas  de populares a juntarem-
-se na Rotunda e no próprio Rossio, em ambiente festivo, pensando que era a 
rendição das tropas governamentais. Por outro lado, esta mesma situação levou 
as tropas governamentais no Rossio e do castelo de S. Jorge, já desmoralizadas, a 
acreditar que se festejava a vitória da revolução e começam a depor as armas…

Machado dos Santos acaba por se dirigir ao Quartel-General das tropas 
governamentais e “aceita” a rendição por parte das chefias militares. José Relvas, 
outro ideólogo da República, proclama na varanda dos Paços do Concelho de 
Lisboa a República e, pouco 
depois, é nomeado um 
Governo provisório e acaba a 
Revolução. 

Em Mafra, o rei procura 
arquitectar a forma de chegar à 
cidade do Porto para organizar 
a defesa da Monarquia, 
mas não tem consigo 
forças suficientes para, em 
segurança, seguir por terra. O 
iate real D. Amélia, entretanto 
aguarda-o na Ericeira para 
o transportar. No entanto, o 
facto de toda a Família Real 
estar concentrada e haver a 
possibilidade de chegados 
à barra do Douro, não lhe 
ser permitida a entrada no 
Porto – e o iate não teria então 
autonomia para se dirigir 
a outro porto – obrigaram 
à decisão de zarpar para 
Gibraltar. O rei D. Manuel II 
ficou no exílio até o fim dos 
seus dias e foi o fim da sua 
dinastia. 

Poucos dias depois 
da Revolução, o Governo 
Provisório publicou uma série 
de diplomas legais a premiar 
os protagonistas da mesma, 
passando essas recompensas 
por promoções e prémios 
pecuniários. Também os 
republicanos activos que 
tinham sido expulsos das 

Diploma de concessão da Ordem Militar da Torre e Espada, 
do valor, lealdade e mérito, a João de Almeida Matos, por 
serviços na Revolução de 5 de Outubro de 1910. Concedida 
pelo Presidente da República António José de Almeida, em 
Lisboa, 24 de Janeiro de 1922. A sua publicação oficial so-
mente ocorreu por Decreto de 31 de Julho de 1925 (O.E. 14, 2.ª 
Série, 1925). Colecção particular.
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forças armadas foram reintegrados e as suas carreiras militares restauradas. Após 
esta fase inicial de recompensas (mas que, refira-se, também foram recusadas por 
alguns dos que a elas tinham direito), este processo continuou por alguns anos. 

Na década de 20, também alguns destes protagonistas irão ser agraciados 
com a prestigiada Ordem Militar da Torre e Espada, do valor, lealdade e mérito. 
E como este é um artigo essencialmente falerístico, iremos também resumir estas 
concessões:

Na Armada, além de serem agraciados com o grau de Grã-Cruz (a título 
póstumo) dois dos principais actores da revolução: Machado dos Santos e Carlos 
da Maia 8, a Ordem da Torre e Espada foi ainda concedida a outros oficiais: 1 grau 
de Comendador; 5 grau de Oficial e 1 grau de Cavaleiro. 

No Exército, 21 dos seus militares foram agraciados com o grau de Oficial e 
19 outros com o grau de Cavaleiro. 

medalha comemorativa da revolução 5 de outubro de 1910

Em Sessão da Câmara Municipal de Lisboa de 9 de Abril de 1926 9, e 
aniversário da batalha de La Lys, um vereador da Câmara Municipal de Lisboa, 
o Sr. Avelino Ribeiro, apresenta à mesma Câmara uma proposta de criação de 
uma condecoração para ser concedida aos sobreviventes que mais se haviam 
distinguido na Revolução de 5 de Outubro de 1910, que findou com o regime 
monárquico em Portugal.

À imagem do que já havia acontecido na cidade do Porto com os sobreviventes 
do movimento revolucionário de 31 de Janeiro de 1891, a quem foi concedida a 
atrás referida medalha, também alguns membros da edilidade de Lisboa eram 
da opinião que se devia premiar aqueles que tinham sido protagonistas da bem 
sucedida revolução que decorreu essencialmente em Lisboa.

A proposta inicial, que é admitida e aprovada para passar para uma 
Comissão Especial Municipal de estudo (composta pelos senhores vereadores 
Joaquim Domingues, Avelino Ribeiro e Ilídio Santos), é muito detalhada e 
regulamenta, de imediato, os vários pontos pertinentes: as condições exigidas 
para a concessão (juntando em anexo uma relação nominal de todos os oficiais 
que preenchiam as referidas condições); apresentava em anexo, desenhos do 
anverso e reverso da condecoração, a descrição da fita de suspensão e ainda a 
forma, cores e dimensão da fivela e roseta. A data proposta para a concessão 
pública era o 16º aniversário da revolução, isto é, em 5 de Outubro de 1926. É 
ainda proposto que a dita condecoração deveria ser usada no lado esquerdo do 

8 O almirante António Maria de Azevedo Machado Santos e José Carlos da Maia, eram dois oficiais 
da Armada, que além de terem tido um papel activo na 1.ª República, terão ainda um destino 
comum: ambos foram barbaramente assassinados durante um movimento radical chamado de 
Noite Sangrenta (19 de Outubro de 1921), por marinheiros revolucionários liderados pelo cabo Abel 
Olímpio, o chamado Dente de Ouro, que foram recolhendo as suas vítimas numa viatura tristemente 
conhecida na historiografia portuguesa como a camioneta fantasma. Também o primeiro-ministro 
António Granjo foi assassinado neste episódio triste da nossa História. 

9 Actas das Sessões da Câmara Municipal e Comissão Administrativa. Ano de 1926. Gabinete de Estudos 
Olisiponenses, cota AL20.  
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peito, o mesmo lado onde eram usadas as ordens honoríficas e quase todas as 
restantes medalhas militares.

Assim, e no que refere à descrição física da condecoração:
O módulo central é formado por uma estrela de nove pontas de esmalte 

encarnado perfilado de ouro (com 4,7cm entre pontas), circundada de raios de 
prata dourada tendo por timbre um castelo do mesmo metal e uma coroa de louros 
de esmalte verde perfilada de ouro: ao centro da estrela, no anverso, o elemento 
central do Brasão de Armas da cidade de Lisboa isto é uma embarcação 10 em 
prata dourada circundada da legenda em ouro sobre campo de esmalte branco 
SOBRE TODAS EXCELENTE E MAIORAL. No reverso, a efígie da República 
circundada de duas legendas REPúBLICA PORTUGUESA e HOMENAGEM DA 
C.M. LISBOA * 5 OUT 1910 *.

A fita de suspensão é de seda ondeada, com 3cm de largura, dividida 
longitudinalmente em 9 listas iguais, 4 encarnadas e 5 verdes. Em cima da fita 
usava-se uma fivela de prata dourada, e ao centro desta, uma roseta de 14mm de 
diâmetro, dividida em quatro partes sendo 2 verdes e 2 encarnadas.

É na questão das condições de agraciamento que irão surgir algumas 
alterações às inicialmente propostas. A relação nominal anexa apresentava 29 
nomes, 7 da marinha e 22 do Exército e que, resumidamente, eram:

Aqueles que sendo praças de pré do Exército e da Armada foram 
promovidos por distinção; aqueles que sendo oficiais da Reserva, passaram ao 
Quadro Activo, também por distinção: e aos oficiais da Armada que já sendo 
oficiais foram promovidos por distinção, por mais se terem distinguido durante 
a Revolução. 

Em Sessão de 13 de Junho de 1926 11, isto é, já depois da Revolução de 28 de 
Maio de 1926, que pôs fim à 1.ª República e que iniciou um novo ciclo da politica 
portuguesa: a Ditadura militar, a Câmara Municipal retoma o assunto. 

Assim, é levada a discussão pela Comissão Especial para estudo da concessão 
da medalha, o Processo 979, de 1926. A Comissão Especial além de apresentar o 
seu estudo e parecer (datado de 26 de Abril), discursando num registo altamente 
ideológico, de louvor às virtudes da República e a esses homens que haviam 
possibilitado a sua implantação, faz ainda duas novas curiosas considerações:

Uma é referente à tal já citada relação nominal de potenciais agraciados que 
acompanhava a proposta inicial, em que consideram ter que ser revista já que o 
simples facto de terem participado activamente no 5 de Outubro não invalidava 
que mais tarde, nos vários movimentos revolucionários que marcaram a 1.ª 
República, não tivessem tido posturas anti-republicanas. Assim, os propostos 
na relação terão que apresentar uma certidão devidamente autenticada pelos 
respectivos ministros, respeitantes às suas notas biográficas 12. 

10 Durante alguns anos da década de 20 do século XX, a heráldica municipal de Lisboa, que 
tradicionalmente usa um navio no centro do seu brasão de armas, adoptou um polémico desenho 
de uma embarcação a remos do tipo medieval, que mais parecia um drakar escandinavo…

11 Actas das Sessões da Câmara Municipal e Comissão Administrativa. Ano de 1926. Gabinete de Estudos 
Olisiponenses, cota AL20.

12 Na verdade além de algumas correcções aos nomes listados na relação inicial, haverá um oficial da 
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A outra situação, que denota outro tipo de trabalho preparatório 
desenvolvido pela Comissão Especial, é juntar em anexo o orçamento apresentado 
pela já citada Empresa fabricante de condecorações Frederico Costa, Lda. (datado 
de 13 de Abril), e que é de 250$00 cada condecoração!

Segue-se então um período de acesa discussão entre os vereadores presentes. 
Uns mostram-se contra a proposta por motivos da despesa criada; outros, como 
o Sr. Júlio Silva, por motivos ideológicos. Este, durante a sessão, chegou a dizer 
“…mas ainda porque se tratavam de pendericalhos que eram ridículos e representavam 
unicamente uma vaidade. Os propagandistas da República atacaram os pendericalhos e 

Armada, capitão-tenente José Joaquim Marques da Silva Araújo, constante nessa lista que nunca 
chegou a ser agraciado…

Medalha comemorativa da Revolução de 5 de Outubro de 1910
A sua concepção parece ter sido inspirada na venera da Ordem de Mérito Industrial. 

Anverso e reverso. Colecção particular.
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Módulo central de uma Medalha comemorativa da Revolução de 5 de Outubro de 1910, numa vari-
ante diferente, parecendo aproveitar um cunho da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila 

Viçosa, grau de Cavaleiro. 
Espólio do Tenente-Coronel Ernesto Joaquim Feio. Museu Militar de Lisboa.

não só voltaram a conceder as Ordens antigas, como ainda criaram outras novas…” 
A sessão continuou com a troca de argumentos e respostas entre defensores 

e opositores da proposta, até ser dada por encerrada, pelo seu presidente, devido 
ao avançado da hora.

Em Sessão de 7 de Junho 13, presidida pelo Sr. Magalhães Peixoto, a discussão 
é retomada. O mesmo vereador do Grupo Socialista, Sr. Júlio Silva, manifesta 
uma vez mais, a sua “opinião contrária à concessão de veneras e condecorações, 
que só serviam para satisfazer vaidades balofas” e trazia despesa adicional aos já 
depauperados cofres da edilidade. 

É então que desta discussão, surgem duas propostas de alteração à proposta 
inicial e que são postas a votação:

“Que as medalhas a distribuir, sejam somente concedidas aos Oficiais e à Praças de 
pré promovidos a Oficiais, por distinção”;

“Que as medalhas sejam pagas pelos interessados a exemplo do que sucede com as 
condecorações que são concedidas pelo Estado”. 

A proposta inicial, acrescida destas duas emendas, é levada a votação e, 
de imediato, aprovada por unanimidade: estava criada a Medalha municipal 
comemorativa da Revolução de 5 de Outubro de 1910.

No entanto, anos depois, a concessão desta medalha voltaria ainda 
a discussão nos Paços do Concelho. Em Sessão de 28 de Julho de 1927 14, foi 
apresentada pelo vereador Dr. Filipe Cayolla, uma proposta com uma lista 
adicional de oficiais do Exército e da Armada para serem igualmente agraciados 
com essa condecoração, o que foi de imediato aprovado por unanimidade. 

Referência ainda para o facto de sabermos existir um outro oficial do 

13 Actas das Sessões da Câmara Municipal e Comissão Administrativa. Ano de 1926. Gabinete de Estudos 
Olisiponenses, cota AL20.

14 Actas das Sessões da Câmara Municipal e Comissão Administrativa. Ano de 1927, I Semestre. Gabinete de 
Estudos Olisiponenses, cota AL21.
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Exército, mutilado de guerra, 
Alexandre Alves de Carvalho, 
que terá ostentado esta 
condecoração (ver o retrato 
reproduzido). O seu espólio 
falerístico, incluindo esta 
medalha, esteve depositado 
no Museu da Liga dos 
Combatentes da Grande 
Guerra até há muitos anos 
atrás, quando foi entregue ao 
Museu da Câmara Municipal 
da Guarda, de acordo com os 
registos da citada Liga. 

Procurámos a sua 
concessão ou o seu 
averbamento oficial nas 
Ordens do Exército e no 
processo individual deste 
militar 15, assim como nas 
Actas da CML de 1926 a 1929, 
mas nada encontrámos. 

Esta condecoração 
municipal foi no entanto, 
assumida e autorizada pelo 
Governo a ser aceite e usada 
pelos militares agraciados 
(ver anexo), sendo hoje uma 
das mais raras condecorações 
portuguesas, pelo escasso 
número de concessões. 

Uma palavra final de 
agradecimento à AFP – Academia Falerística de Portugal (www.acd-faleristica.
com) e em especial aos membros da sua Direcção pelo apoio e incentivo, assim 
como aos colaboradores do Museu da Presidência da República, Gabinete de 
Estudos Olisiponenses, Museu Militar de Lisboa, Arquivo Histórico Militar e 
Arquivo Histórico da Marinha que colaboraram no decorrer das pesquisas. E 
claro, obrigado Teresa.

15 Por curiosidade, numa das sessões da CML de 1926, foi apresentado um requerimento deste 
mesmo oficial a solicitar a cedência gratuita de um terreno para construir uma casa em Lisboa, 
junto a um hospital, já que questões médicas levavam-no a ter que sair de Cascais, onde habitava. 
Apresentava-se como protagonista da Revolução do 5 de Outubro de 1910 e mutilado de guerra, 
pelas campanhas da Grande Guerra. A edilidade recusou o requerimento por não ter mecanismos 
legais para satisfazer o pedido, não podendo alienar terrenos sem ser em hasta pública.

Capitão Alexandre Alves de Carvalho, Mutilado de guerra 
(90% de invalidez, por serviço em campanha). Colecção par-
ticular.
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Anexo A: 
Relação das instituições e cidadãos condecorados com a Medalha comemorativa 
da Revolução de 31 de Janeiro de 1891 

Instituições
- Decreto de 5 de Fevereiro de 1921 (O.E. 3, 2ª Série, 1921)
Câmara Municipal do Porto

- Decreto de 14 de Janeiro de 1922 (O.E. 1, 2ª Série, 1922)
Batalhão n.º 3 da Guarda Fiscal

Cidadãos
- Decreto de 29 de Janeiro de 1921 (O.E. 2, 2ª Série, 1921)
Augusto Rodolfo da Costa Malheiro, Coronel de Infantaria, do Regimento de 
Infantaria nº 14
Manuel Maria Coelho, Coronel de Infantaria, na Reserva
Carlos Augusto Vergueiro, Tenente-Coronel de Infantaria, do 6º Grupo de Me-
tralhadoras
Augusto César Taveira, Tenente-Coronel de Infantaria, Adido
Aníbal Augusto Cardoso Fernandes Leite da Cunha, Major Farmacêutico, Adido
José Joaquim da Silva, Major de Infantaria, na Reserva
António Gonçalves Barreiros, Major de Infantaria, na Reserva
José de Jesus, Major de Infantaria reformado
Custódio José Ribeiro, Major de Infantaria reformado
Carlos Américo de Aguiar, Capitão de Infantaria, do Regimento de Infantaria nº 6
João Baptista Gomes, Capitão de Infantaria, do Regimento de Infantaria nº 6
Júlio António da Fonseca Saraiva Caldeira, Capitão de Infantaria, do Regimento 
de Infantaria nº 18
Custódio Tavares da Silva, Capitão de Infantaria, do Regimento de Infantaria nº 31
António Pinto Vilela, Capitão de Infantaria, na G.N.R.
Pedro Boto Machado, Capitão de Infantaria, Adido
António Augusto Ferreira, Capitão de Infantaria, na Reserva
Hermenegildo Pereira da Silva, Capitão de Infantaria, na Reserva
Guilherme Maurício Rocha, Capitão de Infantaria, na Reserva
Manuel da Silva Nunes, Capitão de Infantaria, na Reserva
Abílio Augusto de Vasconcelos Cardoso, Capitão de Infantaria, na Reserva1  
Abílio Francisco de Jesus, Capitão de Infantaria reformado
Francisco Eduardo de Campos Beltrão, Capitão de Infantaria reformado
Joaquim Bernardo Pinheiro, Capitão de Infantaria reformado
Alberto Pinto da Costa Cardoso, Capitão de Infantaria reformado

1 Correcção do nome e informação sobre a sua condição militar publicadas na página 151 da O.E. 4, 
2ª Série, 1921.
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Acácio Alberto de Morais Lobo, Capitão de Infantaria reformado
Casimiro Augusto de Sousa, Capitão de Infantaria reformado
José Joaquim Amoinha Lopes, Capitão de Infantaria reformado
Duarte Augusto Pinto de Azevedo Alcoforado, Capitão de Infantaria reformado
Manuel Gonçalves Pereira, Capitão de Infantaria reformado
Joaquim Antunes Galho, Tenente de Infantaria, na Reserva
Jacinto da Silva, Tenente de Infantaria, na Reserva
Augusto César Salgado, Tenente de Infantaria, na Reserva
António Hernâni Gomes de Melo, Tenente de Infantaria, na Reserva
António Pinto Gomes, Tenente de Infantaria reformado
Alexandre Teodoro de Figueiredo, Tenente de Infantaria reformado
António Miranda de Barros, Tenente de Infantaria reformado
Manuel Moreira da Costa Couto, Tenente de Infantaria reformado
José Pinto de Oliveira, Tenente de Infantaria reformado
Joaquim Augusto Moutinho, Tenente de Infantaria reformado
Gabriel José Gomes Lima, Tenente de Infantaria reformado
Álvaro Anércio Machado, Tenente de Infantaria reformado
António Alves Pereira, Tenente de Infantaria reformado
Augusto Alves de Moura, Tenente de Infantaria reformado
Dr. Augusto Manuel Alves da Veiga
Dr. Eduardo Alfredo de Sousa
Dr. António Claro
Basílio Teles
José Ferreira Gonçalves
José Maria Durão
Luís Augusto Simões de Almeida
Miguel Henriques Verdial
João Pinheiro Chagas
Aurélio da Paz dos Reis
José Francisco Cunha
Alfredo Maria Salomé
João Carlos Vieira Soares
Manuel Nunes de Pinho Jr.
Tibério José Taveira
José de Castro Silva
Custódio Rodrigues de Almeida
Camilo do Carmo
Tibúrcio de Magalhães
Alberto Carneiro de Sá
Augusto Vergueiro Fernandes
Augusto Xavier da Cruz
Francisco de Sousa
Álvaro Gustavo da Rocha Barbosa
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Carlos Infante da Câmara
Fernando Augusto Ricardo Bandarra
Jacinto da Silva
José de Amorim Mendonça
Manuel Lopes Perdigão
Miguel da Silva Carneiro
João de Deus Rodrigues
José Fernandes Coutinho
Salvador Azevedo da Cruz
António da Silva
Delfim Tibério da Costa Pereira
Joaquim Domingos de Azevedo
José Duarte da Silva
Augusto Marques 
José Augusto da Silva
Alípio Augusto Trancoso
Manuel José Aguiar
Manuel Joaquim Barbosa Jr.
Manuel Pereira da Costa
José Soares das Neves
Álvaro Alberto Fernandes
Avelino dos Santos
Gaspar de Sousa Cabral
José do Rego Monteiro
José Joaquim Teixeira
Manuel Teixeira Leite
José Joaquim Ribeiro
José Manuel
Justino
Manuel António do Nascimento
António Firmino Pereira
Francisco Manuel Cardoso
Alexandre Moreira
Augusto
Adolfo António da Silva 
Manuel

- Decreto de 28 de Fevereiro de 1921 (O.E. 4, 2ª Série, 1921)
Dr. Afonso Augusto da Costa
Dr. Alípio Augusto Trancoso
Dr. Antão Fernandes de Carvalho
Dr. António Alexandre Saraiva da Rocha
Dr. António Cândido Pires de Vasconcelos
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Dr. António Pires de Carvalho
Dr. Arnaldo Augusto de Almeida Bigote de Carvalho
Dr. Artur Duarte de Almeida Leitão
Dr. Augusto Barreto
Dr. Celestino Henriques Correia Severino
Dr. Domingos de Freitas Sampaio e Melo
Dr. Elísio Pinto de Almeida e Castro
Dr. Fernando Teixeira Homem de Brederode
Dr. Francisco José Fernandes Costa
Dr. Germano Lopes Martins
Dr. Joaquim Martins Teixeira de Carvalho
Dr. José Malva do Vale
Dr. José Joaquim Bessa de Carvalho
Dr. Paulo José Falcão
Dr. Silvestre Falcão de Sousa 
Dr. Vítor José de Deus Macedo Pinto
João da Graça Teles de Lemos, Tenente de Infantaria reformado2  
José Carlos Saraiva, Tenente Chefe de Música reformado3  
António Augusto Gonçalves
António Nunes de Matos
António dos Santos Araújo
António Tavares Ferreira
António Torres
Augusto Flaviano Teixeira
Cassiano Augusto Martins Ribeiro
Delfim Pereira da Costa
Dionísio Ferreira dos Santos Silva
Domingos Cardoso
Elísio de Melo
Ernesto Abílio Rodrigues
Fiel Emílio Alves Lopes
Francisco José Gonçalves
Henrique A. Guedes de Oliveira
João Maria da Silva
João Pereira Gomes
João Tadeu da Silva
Joaquim Duarte de Almeida
Joaquim Lopes de Sá
José Alves
José António Duval

2 Correcção do nome e informação sobre a sua condição militar publicadas na página 265 da O.E. 7, 
2ª Série, 1921

3 Informação sobre a sua condição militar publicada na página 177 da O.E. 5, 2ª Série, 1921
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José Antunes Viana
José Luís da Cunha
José Pires, ex-1º Cabo
José Pires, ex-2º Cabo
Luís Agatão Fayard
Manuel Alves
Manuel Canedo
Manuel Dias Capelo
Manuel Fonseca
Manuel Tavares Dias
Manuel Tavares da Rocha
Raimundo Martins
Ricardo Severo da Fonseca e Costa
Vitorino Cardoso

- Decreto de 30 de Abril de 1921 (O.E. 8, 2ª Série, 1921) 
Joaquim Marcelino Saraiva, Alferes Chefe de Música reformado

- Decreto de 4 de Junho de 1921 (O.E. 11, 2ª Série, 1921)
Manuel de Faria Machado, Soldado nº 616 da 2ª Companhia de Reformados

- Decreto de 27 de Agosto de 1921 (O.E. 16, 2ª Série, 1921)
José Pires, 2º Sargento nº 116 da 1ª Companhia do Batalhão n.º 3 da Guarda Fiscal

- Decreto de 8 de Abril de 1922 (O.E. 16, 2ª Série, 1922)
Manuel de Sousa da Fonseca, Tenente de Infantaria reformado

- Decreto de 15 Dezembro 1923 (O.E. 23, 2ª Série, 1923)
José Maria de Carvalho, Capitão de Infantaria reformado

- Decreto de 5 Julho 1924 (O.E. 12, 2ª Série, 1924)
António José de Oliveira, 2º Sargento da Guarda Fiscal reformado

- Decreto de 12 Setembro 1924 (O.E. 17, 2ª Série, 1924)
Manuel Nobre Saint-Maurice, Capitão de Infantaria reformado

- Decreto de 18 Outubro 1924 (O.E. 21, 2ª Série, 1924)
António Bernardo da Fonseca Baptista, Alferes de Infantaria reformado

- Decreto de 24 Janeiro 1925 (O.E. 2, 2ª Série, 1925)
José Cervaens e Rodrigues, Professor
Florindo, Soldado nº 486 da 2ª Companhia de Reformados
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- Decreto de 30 Janeiro 1925 (O.E. 2, 2ª Série, 1925)
Lopo José Sequeira de Moura e Brito, Capitão de Infantaria reformado

- Decreto de 14 Fevereiro 1925 (O.E. 2, 2ª Série, 1925)
José, 1º Cabo nº 496 da 2ª Companhia de Reformados

- Decreto de 21 Março1925 (O.E. 4, 2ª Série, 1925)
Domingos Pedro do Carmo Dias, Capitão de Infantaria reformado

- Decreto de 15 Agosto1925 (O.E. 16, 2ª Série, 1925)
Idílio Leopoldo Magalhães Moura, Capitão de Infantaria reformado

- Decreto de 24 Abril 1926 (O.E. 10, 2ª Série, 1926)
Manuel Lima

Anexo B: 
Relação dos Oficiais da Armada e Exército condecorados pela CML e autorizados 
pelo Ministro da Marinha ou da Guerra a usar a Medalha municipal comemora-
tiva da Revolução de 5 de Outubro de 1910 

- Despacho ministerial de 30 de Setembro de 1926 (O.A. 18, 1926)
António Ladislau Parreira, Vice-Almirante
Aníbal de Sousa Dias, Capitão de Mar-e-Guerra
Tito Augusto de Morais, Capitão de Mar-e-Guerra
José Mendes Cabeçadas Jr., Capitão de Mar-e-Guerra
Alexandre José Botelho de Vasconcelos e Sá, Capitão de Mar-e-Guerra Médico Naval
Mariano Martins, Capitão-de-fragata de Administração Naval

- Despacho ministerial de 18 de Junho de 1927 (O.E. 8, 2ª Série, 1927)  
Ernesto José dos Santos, Tenente-Coronel do QASA
Ernesto Joaquim Feio, Tenente-Coronel do QASA
Francisco Garcia Tereno, Tenente-Coronel do QASA
Firmino da Silva Rego, Tenente-Coronel do QASA
Manuel da Conceição Silva, Tenente-Coronel do QASA
Matias dos Santos, Major de Cavalaria
Francisco Alexandre Lobo Pimentel, Major de Cavalaria
António da Costa Lima, Major de Infantaria reformado
João de Almeida Matos, Major de Infantaria reformado
Armando Barata, Major de Infantaria reformado
José Rodrigues, Major de Infantaria reformado
Vitorino Gonçalves dos Santos, Major de Infantaria reformado
José Maria Nunes de Amorim, Major de Infantaria reformado
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Joaquim Guilherme Guerreiro, Major de Infantaria reformado
Artur Celestino Sangreman Henriques, Major reformado
Carlos Ludgero Antunes Cabrita, Capitão de Infantaria
Rodolfo dos Santos, Capitão de Infantaria
Eduardo Frederico Valdês de Faria, Capitão de Infantaria
José Marcelino, Capitão de Infantaria
Fernando Mauro de Assunção Carmo, Capitão de Infantaria
Laurino Vieira, Capitão de Cavalaria, na Reserva
Joaquim Augusto Carrilho, Tenente de Cavalaria reformado

- Despacho ministerial de 8 de Agosto de 1927 (O.A. 15, 1927)
Manuel da Palma, 2º Tenente de Secretariado Naval reformado
Francisco Gonçalves, 2º Tenente Auxiliar de Manobra reformado
Manuel Gonçalves Borrega, 2º Tenente Auxiliar Torpedeiro reformado
Alfredo Leite Sales, Guarda-Marinha Auxiliar de Saúde reformado

- Determinação ministerial de 30 de Setembro de 1927 (O.E. 14, 2ª Série, 1927)
António Joaquim Ferreira Dinis, Tenente-Coronel de Infantaria reformado
João Teixeira, Tenente Chefe de Música reformado
Luís Augusto de Castro, Alferes Chefe de Música reformado

Major João de Almeida 
Matos.
Além do Colar da Ordem 
Militar da Torre e Es-
pada, e outras condeco-
rações, ostenta a Medalha 
comemorativa da Rev-
olução de 5 de Outubro de 
1910. Colecção particular.
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