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ANTECEDENTES
A Idade Media, que decorreu entre as quedas do Imperio Romano do Ocidente
(476)e de Oriente (1453), assistiu, naEuropa Ocide nt'J I, ae estabelecimente
dO' feudal1isme, isto e, <'.10 -aparecimento de grandes senhores de terras e gentes,
cuje peder chegava a fazer sembra ae dO's propriO's reis.E perque a situa<;ao era
de ,jnstabilidade,cada grande senher eu cada rei precurava assegurar a sua
pesi<;ae, pela cria<;ae de exercites privativese de cortes faustesas.
A bose destes exercites e cortes era cO'nsti-turda per fidalgO's ecavaleires que
tinham por principais distrac<;oes a mentaria, iste e, a ca<;a a cava 10'. e a pre
para<;ae ffsica para a guerra, cujas prevas eram os tonnelos.
o cavaleiro jurava fidelidade ae seu rei ou ao seu senhO'r, juravo servi-Ie ate
a morte de que feiexemple Hpice 0 Conde de Abranches, merte em Alfar
rebeira ,cem 0' seusenher, 0' principe regente D. PedrO'. Ser cavaleiro. ter cava
les. armas, insignias proprias ganhas em feitos gloriosO's, tornou-se um ideal
que feievelucionando e ganhande profu-ndidade e nobreza. 0 cavaleiro passou
a servir nao so 0 seu senhor come tambem. e nae menos, es oprimides. as mulhe
res, os 6rfaos. Um servir que se revestia de merite, que er-a uma henra. e que
adquiriu um teque romantico cem O'ideal de servir a sua dama. Ocavale:re
deveria cerrer mundO', em busca de henra e gl6ria, para depor uma e eutra
lies pes de sua dama, come dote, eu ceme simples preite de homenagem nO'
caso de um amorimpossfvel.
Por i-nfiuencia da Igreja, esteideal foi ampliado, e 0 cavaleiro passou a ter
um verdadeirO' c6dige de henra que inc!ufa a obrigatoriedade de servir a causa
do cristianismo.
Os feitos, reais eu imaginarios, cometides pelos cavaleiros, i~olados au inte
grados em grupes, eram narrados em livros, contades e cant-ados publicamente,
em prosa ou em verso, nas feiras enos saraus des pa<;os. Deste modo se popu
larizaram as «c-an<;oes de gesta)}, os feitos de Rei Arture dos Cavaleiros da
Tavora Redonda, do nosso Amadis, etc.
A Igreja constiuf.a uma verdadeira for<;a, espiritual e temporal. ,e nenhum
rei 0 erasem que fosse recenhecide peloPapa .
o Clerocompreendia, -comoheje, 0 Secular e 0' Regular. 0 Clero Secular,
constiturde' pela estrutura hoje em dia mais vislvel: Arcebispes. Bispos, Pflroces,
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Dioc€ses, Par6quias, etc.; 0 Clero Regular [do latim Regula-Regra), compreen
dendoum conjunto de pessoas vivendo em regime comunitario, obedecendo
a uma regra especial.
o Clero Regular teve, atraves da Idade Media, uma ac~ao de extraordi'nario
relevo, dado que as Abadi'as (mosteiros governados por abades, em oposi~ao
ao priorado. a cargo do Clero Secular) constitulram nao 56 centr~s de cultura.
religiosa e classica (em Portugal, 0 convento de Santa Clara de Coimbra e
o de Alcoba~a) como tambem nucleos irradiadores de multiplas actividades:
coloniza~ao agricola, pequena industr;a, etc.
De entre 0 Clero Regular destacam-se os que haviam adoptado a regra de
S. Bento, os Beneditinos, cujo I." convento foi fundado em 529 com -sede em
Monte Cassino, e que a data da funda~ao da nacionalidade portuguesa tinham
ja varios co'nve:ntos em Portugal. As varias Abadias, ainda que cumpnindo
muitas vezes votos e regras comuns, eram no e'ntanto independentes umas
das outras.
A influencia crista era ainda assinalada pelas peregrina~oes, pelas romagens
a tres centr~s 'religiosos principais: Jerusalem, Roma I€ Sant,iago de Compostela.
Ecurioso e assinalar que ,um dos factores que levaram
forma~ao da naciona
lidade portuguesa foi precisamente a rivalidade entre Braga, notavel como
centro cristao, e Toledo,i.nicialmente, e Santiago de Compostela depeis.
A expansao do Islamismo, e as amea~as turcas que pesavam sobre Jerusalem,
deram origem a um movimento visando a defesa ou a I'iberta~ao dos Lugares
Santos. ,E assim se organizaram nos Seculos XI e XII as Cruzadas do Oriente,
expedi~oes militares de ca'rader religioso, num total de oito, que tiveram
pontos de partida, objectivos e resultados djferentes.
Reconquistada Jerusalem,achou-se conveniente assegurar, pela constitui~ao
de nudeos de defesa permanentes, nao 56 a liberdade dos Lugares Santos como
tambem a protec~ao dos peregrinos que de todas as partes da Europa deman
davam tais paragens.
E assim nasceram as Ordens Militares, isto e, conventos militarizados, guarni
~oes formadas por monges-cavaleiros que, dos primeiros, tinham a obriga~ao
de servir a Deus, 0 celibato, a castidade, etc., e dos cavaleiros tinham a cora
gem, 0 esplrito guerreiro, a prepara<;ao ffsica e militar.
As Ordens !Militares mais importa ntes entao constitufdas foram:

a

-

Ados Templ6rios - cuja designa<;ao proveio de Ihe competir a defesa
do Templo de Jerusalem;

-

Ados Hospitalarios tal de Jerusalem.
A do Santo Sepulcro
Sepulcro;

•

que tinham a seu cargo a orienta~ao do Hosp:

a quem estava confiada a guarda do Santo

-

Ados Lazaristas -

-

Ados Cavaleiros Teut6nicos
dos seus compatriotas.

sediada no Ermo Lazarium;
que fundou um hospital para socorro

Estas Ordens, inicialmente limitadas a Jerusalem, passaram depois a actuar,
dentro do mesmo espirito, onde quer que perigasse a cristandade, instalando-sa
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em castelos que Ihes eram doados em ter-ras por eles conquistadas aos infie·is.
E assim foi que cavaleiros destas Ordens vieram lutar na Peninsula Iberica
contra os Mouros, contribuindo de forma notavel para a reconquista crista.
Foi muito importante a contribui<:;ao dos Cruzados, por exemplo, pel'ra a con
quista de Lisboa, aproveitanda a sua passagem qua·nda iam de viagem partl
Jerusalem. Dentra do mesma ,espfrita, 'ainda, foram ,criadas autras Ordens
Militares noutras parses, como porexemplo as de SantiagO' de Calatrava, em
Espanha, e a de Sant'lago da Espada, em Portugal. A Ordem de Calafrava,
aa ser mais tarde extinta, deu origem a de Mantesa, em Espanha, e a de Avis,
em Portugal.
Inicialmente, e confarme ja foi dita. as membras das Ordens Militares tinham
obriga<:;5es religiosas, faziam votos. Eram monges. Paucoa pouco, parem. a
esprrito da Ordem fai sofrendo altera<:;oes, foi-se desviduando, tendendo-se
para a separa<:;ao dosaspedos religiaso e militar. Ultrapassado o ideal que
conduziu as cruzadas, mu;tos membros ansiavam pel a liberdade, outros
queriam casar, ao passo que outros, ainda, procuravam apenas a contempla<:;ao,
a medita<:;ao, 0 isolamento, 0 silencio. E quando as membros das Ordens foram
autorizados a casar, ainda mais se 'acentuaram as divergencias.
As Ordens Militares eram concedidas g'randes privilegias, como par exemplo
a doa<:;ao de terras conquistadas ou outras, sobre as quais elas exer6am
jurisdi<:;ao quase absoluta, induindo paderes judiciais, cobran<:;a de rendas, etc.
Em virtude disto, as Ordens tornaram-se arganiza<:;5es poderosas, limitando c
poder real, 0 que, po'r vezes, levou a que fossem desvirtuados os seus object>ivos
A Ordem Teut6nica, porexemplo, numaexpedi<:;ao contra os Eslavos,lutou
contra os Po'lacos - que ja eram cristaos.
A separa<:;aa monge-guerrei~o fo! incrementada com a aparecimenta de novas
Ordens puramente religiosas, au com a
desenvolvida por certas Abadias
cujo ambito ultrapassavaas fronteiras dO' pafs de origem (Cluny, Cistercences,
etc.). A desmilitariza<:;ao das Ordens safreu, depois, novo impulso com a Fun
da<:;ao das Ordens Mendicantes, a de S. Domingos, ou dos pregadores domi
nica'nos, e ados Frades Menores, ou Franciscanas, Ordens que, em vez de se
confinaorem aos 'conventos, iam aoencontro das pessoas. eli fora, na 'rua. Era
um esp/rito de cruzada, mas interna, no seio dos proprio'S fieis.
Em Portugal, e com a dinastia de Avis, as S,uperiores das Ordens passaram
a ser membros da familia real. 0 Infante D. Henrique, por exemplo, foi Mesfre
da Ordem de Cristo.
No reinado de D. Joao III, os Mestrados das Ordens foram anexados 0 coroa.
As Ordens MilHares acabaram por perder totalmente 0 carader religioso, e are
militar, prevalecendo apenas 0 velho esprrita, de Cavaleiro, a honra de per
tencer a tais organiza<:;oes, homa que passoua serconcedida aos cidadoos que
que se notabilizassem por meritos pessoais, por feitos elvicos ou militares, ou
por servi<:;os prestados a coledividade.
Par decreta real de 1863, e semelhan<;:a do que ill se verificav,a noutros porses
da Europa, foi criada a Medalha Militar, que nao passava de uma especie de
Ordem Milit'ar destinada a complementaras anteriores Ordens Militares, recom
pensando nao s6 feitas como tambem qualidades e virtudes que ate entao 'n60
tinham galardaoadequado,e par outro ladoampliando 0 numero de pessoas
publicamente distinguidas, dado que as Ordens tinham, e ainda tem, um
numero limitado de membros.

a
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2. ORDENS HONORfFICAS E CONDECORA<;oES MILITARES EXISTENTES
EM PORTUGAL
a. Antigas Ordens Militares

(I) Ordem da TO'rre e Espada, do Valor, Lealdade e Merito
(2) Ordem de Avis
(3) Ordem de Cristo
(4) Ordem de Sant'lago da Espada
b. Ordens Nacionais

(I) Ordem do Imperio
(2) Ordem do Infante D. Henrique
c.

Ordens de Merito Civil
(I) Ordem de Benemerencia
(2) Ordem de Instru.;ao Publica
(3) Ordem de Merito Agricola e Industrial

d. Medalha Militar
(I)
(2)
(3)
(4)
(5)

Medalha
Medalha
Medalha
Medalha
Medalha

de
da
de
de
de

Valor Militar
Cruz de Guerra
Servic;os Distintos
'Merito Militar
Comportamento Exemplar

e. Medalhas Comemorativas
(I) Medalha Comemorativa das Campanhas
(2) Medalha Comemorativa de Comissoes de Servic;o Especiais
(3J Medalha dos Promovidos por Feitos Distintos em Campanha
(4) Medalha dos Mutilados em Campanha

f. Medalha Comemorativa do 5: Centenario da Marte do Infante
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3.

HIST6RIA E CARACTERrSTICAS
a. Antigas Ordens Militares
Disposi~oes

Gerais

A concessao dos graus de todasas Ordens Honorff.icas e daexdusiva com
peterrcia do Presidente da Republica, e dela sera passado diploma pela
Chancelaria das Orde,ns.
Os condecorados com mais de um grau de qualquer Ordem usaraO' s6
a ,insigniacorrespondente a um dos graus, com excep~ao para os conde

corados com a Torre e Espada, ou quando as
cedidas com palma.

condecora~oes

hajam sido con·

Sera concedida com palma a condecorac;ao que se d~stine a premiar feitos
her6icos em campa'nha militar.
Nao e permifido 0 uSO' simulta,neo de duas ou mais bandas, e tambem s6
podera ser 'usa'da umainsfgnia pendente ao pescoc;o.
Chefe do Estado, como Grao-Mestre de todas as Ordens, usara por
insignia a Banda das Tres Orde'ns, que simboHza a unioo a Coroa, ao tempo
de D. Joao III, das Ordens Militaresentao existentes, oS de Avis, Cristo
e Sant'lago da Espada. Esta Ba,nda I€ privativa da magistratura presiden.
cia I e nao pode ser concedida a mais ninguem nem usada fora do exerckio
da Presidencia da Republica.
As insignias sao colo'cadas nolado esquerdo do peito, da direita para a
esquerda e de cima para baixo, de acordo com 'a precedencia adiante esta
belecida.
As Ordens de Avis, Cristo e Sant'lago da Espada tem absolutaigualdade
de precedencia.

o

Com traio civil que nao seia de gala, poderoO' usar, na botoeira:
-

Os Gra-Cruzes, Grandes Oficiais ~ Comerrdadores com galao;
Os Oficiais - Uma roseta;
Os Cava,leiros - Uma fitacom cores da Ordem.

Uma roseta
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Asinsfgnias dos diversos gra'us sao, de uma rnaneira geral:
Cavaleiro - A cruz representativa da Ordem, pendente de fito de
sedo, tendo uma fivel'a deurada;
- Oficial- Idem, tendO' 0 fivela uma roseto;
- Cemendador - Placa de prata;
Grande Oficial-'Placa deurada;
- Gra~Cruz - Banda de seda tendO' pendente a cruz repre~entativa
da Ordem, 'e placaigual a de Grande Oficial.
-

Os membres das Ordens, com mais de 5 anes de cendeCO'rados, que 0'
requeiram atraves do 'respective chanceler, terae preferencia, em caso de
igualdade de cendi<;oes com outros pretendentes, na ,concessae de qualquer
beneffciO' dependente de IEstado.
Os 6rfaes des membres das Ordens terae preferencia, emigualdade de
condi<;i5es, na admissae nO's estabelecimentes de ensino e assistencia de
Estade.
Medidas disciplinares:
Sempre que pelo suo conduta dvica eu social 0' membro de uma
Ordem infringir os seus deveres, eu, pela sua perma'nencia nela,
possoacarretar-Ihe desprestfgie, ser-Ihe-a instaurade processe dis
ciplinar per despache de chanceler respectivo. Se a acusa<;aO' fer
julgada precedente, sera preposta a ,irra'dia<;ae de arguide, cem
priva<;ao de use da cendecora<;ae e caducidade de todO's 0'5 bene
flcios que '0 S'ua pesi<;ao estejam Hgades;
- Airradia<;ae e dacompetencia do P.residente da Republica;
A pena de demissaoaplicada a um funcienarie publicO' implica 0
,imediata 'irradia<;aO' da Ordem.
Sao deveres dos membrO's das Ordens:
-Defender e prestig'iar 0' seu pafs em tedas as circunstondas;
Acato'r as 'institui<;oes vigentes;
- Respeitar 0' Chefe de EstadO' e prestar-Iheleal colabera<;ae;
-'Precurar dignificar a soua Ordem e acata'r os determina<;oes preve
nientes dos dirigentes delo.

(I) Ordem Militar da Torre e Espada. do Valor. Lealdade e Merito
SegundO' umo versae generalizado, mos baseoda em textes noo ofidois,
D. Afense V teria pensadeem instituir uma Ordem, inspirode no lendo
segundO' 0 qual 0' deminio arabe em Africa terminaria ,logO' que um
prf,ncipe cristae retirosse. de seu luga;r uma espada que se encontrovo
na torre de menagem de Fez. A sua 'inten<;ae era 'incentivara neSsa
expansaeno NO'rte de Africa, rumo a Alcacer-Seguer e An:ila.
Esta Ordem aparece, em diversos decumantes, refarida com designo
<;oes varios, come «Ordem da Espada €I Terre», «Ordem Militor do
Espada, de Sant'lage», etc.
S6 em 1808, perem, 0' Prfncipe Regente(depo'is. D. Jeae VI), retomou
aideia, para assinalara feliz chegada da famflia real ae Brasil e premia r
O'sservi<;os prestados ae Rei. E, per de'creto real publicade no Riede
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Janeiro, foi criada a Ordem da Torre e Esoada, cuj'a medalha tinha
alegenda {<Valor e Lealdade».
'
D. Pedro, regente em nome da Rainha D. Maria II, ~emO'delou em 1832
a Ordem, cujos membros passavam a ter precedencia,em 'igual grau,
emrela~Bo 'aos de tOOas as anteriores Ordens Militares. Isto e: a Torre
e Espada passava a ser a maior condecoracsao portuguesa, como ainda
hoje se verifjca.
prime-iro governo da Rep6blica extinguiu todas as Ordens excepto
a Torre e Espada, a qual, no entanto, passava 'a ser reservada apenas
para galardoar actO's de valor militar em defesa da patria.
Em 1917, a Ordem foiremOOelada, com V'istaa abranger nBo s6 feitos
nO' campo de batalha como tambem aetos de abnega~So e coragem
dvica, e bem assim a,ltose assinalade'S servi~os prestad::ls Humanidade,
a Patria ou a Rep6blica.
Em 1919,a Ordem foi tornada extensiva a servi~os prestados ,no 'comande
de tropas em ·campanha.
A Ordem da Terre e Espada destina-se hoje a galardoar:

o

a

-

MeritO'S excepcionalmente rel·evantes na chefia de Geverno da
Na~ao. nO's governos ultramarinos. ou no comando de tropas em

-

campanha;
FeitO'S de herofsmo militar e cfvico;
Aetos excepcionais deabnega~So esacriffcio pela Patria e pele!
Humanidade.
Compreende es segu'intes graus. pertencendo a cada grau a gra
dua~ao 'ao ladoi'ndicada, se os condecorados nao tiverem outras
superiores:
-

Grande Colar - Oficial General
Gra-Cruz - Idem
Grande Oficial
Coronel
- ComendadO'r - Ten.-Coronel
- Oficial
Major
- Cavaleiro - Alferes

Isto e: um civil ou soldado que, em cerim6nia ofida1. fac,;:am
usa dasinsfgnias de Oficial da Torre e Espada, por exemplo,
terao direito as honras mi1ita res correspondentes a Major.
Os condecorados com a Torre e Espada usarao tantas insfgnias
quantos os graus que Ihes tiverem sido concedidos.

•

A concessao da Torre e Espada a Unidades militares, por feitcs
eu servic,;:os relevantes em combate, confer·e aos militares que,
integradcs nessa unidade. tcmaram part.e em tais feitos, 0' direito
ao usc de um distintivc especial. Este distintivoe ccnstitufdo
por dois cordoes encadeados, suspensos da platina direita. pas
sando 0 mais compridc pOl' baixO' do bra~o e indo ambO's prender
no I: botao d.o d6lman. Os cordoes serao terminades por duas
agulhetas, e seraO' uns e O'utras de seda e prata deurada para
os ofida is, e de algodao e cobre para os Sargentcs e Pra~as .
Os ccndecorados com qualquer dos graus da Torre e Espada
que, depois de deixarem a efeetividade dO' servi~c, se encen
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trem privados de meios de subsistencia. em rela<;ao ao nfvel
que ocupam na vida social, tem direito a haver dO' Estado
a pensao legalmente estabeledda como acto de salvaguardSl
dos valores morais da Nac;ao. Estas disposi<;6estemaplica<;ao
igualmente a dvis que, por feitos em 'combate au ados extr-aor
dinarios de abnega<;ao cfvica ou patriotica. forem agradado:;
com esta Condecorac;ao.
Tem igualmente preferencia para a admissao no Asilo dos Inva
lidos Militares de Runa.
Os 6rfaos terao preferencia absoluta na admissao nos estabeleci
mentos dean.ino dependentes dos Minisreri-os militares.
As viuvas e filhas terao preferencia naadmissaoem qualquer
recolhimento oficial.
Esta oCondecora<;ao tem sido concedidaa Oficiais-Generais que
tem desempenhado fun<;6es de chefia no Ultramar. a militares
de qualquer patente que se tem destacado de modo excepcional
no Ultramar, 'a marf+imos que tem salvo grande numero de nau
fragos em condi<;6es particula-rmente difkeis, etc.

(2) Ordem Militar de Avis
t: a maisantiga Ordem portuguesa, e tem quase ta'nto tempo de ex,is
tencia como a pr6pria nacianalidade portuguesa, pais fo-i institufda
em I 162 por n. Afonso Henriques para galardoa'r a bravura de um
punhado de cavaleiros portugueses e da Ordem de Calatrava, na guerra
contra os Mouros.
Foiintegrada na 'regra de S. Bento, e tinha Coimbra 'como sede. A sua
designa<;ao 'inicial era «Ordem Nova».
'Em 1166, a sade foi transfenida para tvora, recem-conquistada.e recebeu
a regra e a constitui<;ao da Ordem de Calatrava, passandO' a intitular-se
«Milkia de ~t:vora da Ordem de Calatrava».
Esta nova subordi na<;ao deveu-se ao facto de a «Ordam Nova» nao
ter obtido confirma<;ao papal.
Em 1211, n. Afonso II doou a Ordem 0 cast,elo de Avis, para onde ela
se transferiu, passando a designar-se «Milfcia de Avis da Ordem de
Calatrava» ou «Ordem de Avis e de Calatrava».
Em 1385, D. Joao I conseguiu obter estatuto pr6prio para a Ordem,
que deste modo se libertou da tutela de Calatrava. Passou a chamar-se
«Ordem de S. Bento de Avis».
Ja antao a Ordem tinhaem vista ({constituir umhonroso distintivo
para os aficiais militares que souberam distingu'ir-se por brilhantes feitos
de armas ou, 'ao menos, pela constanta anunca desmentida dedica
<;ao pelo servi<;o e pela disciplina. IstO' e: a Ordem destinava.se apenas
a Oficiais, feicsao que ainda mantem.
Em 1894, no tempo de D. Carlos, passoua designar-se «Real Ordem
·Militar de S. Bento de Avis».
Com 0 ,advento da Republica todas as Ordens HO'norfficas foram extin
tas, com excep<;ao da de Torre e Espada. Mas em t 918 foram de novo
institufdas, ficando a Ordem coma designa<;ao actual e mantendO' 0
caracter puramente militar.
A esta Ordem esia ligado 0 antigo Convento da Encarna<;ao, fundado
pela filha de D. Manuel 1 pa-ra ({recolhimento das senhoras cO'menda
deiras, enquanto seus maridasestiverem ausentes em servi<;O' de EI-Rei.»

•
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A Ordem de Avis compreende V1mos graus, nao podendo nenhum
Oficial ser agraciado com determinado grau se nao tiver a patente
que Ihe corresponde.
Os graus e as patentes correspondentes sao:
Gra-Cruz - General
- Grande Oficial
Brigadeiro ou Coronel
Ten.-Coronel 0'U Major
- Comendador
- Oficial- Capitao
-Cavaleiro
Subalterno
As cond,i<;i5es necessarias para ser concedida a Ordem sao:
-

Ter pelo menos 5 a-nos de servi<;o a co'ntar da data do diploma
de promo<;ao a Alferes;
- Possuirexemplar comportamento;
- Ter merecido sempre boas informa<;6es dO's respectivos chefel'
sobre as suas qualidades morais, dvicas e profissionais;
- Ter merecido, por motivos estritamente miJitares:
-

Um louvor -individual das seguintes entidades:
-

Ministros, Secreta riO's ou Subseoretarios de Estado de
qualquer dos Departamentos Mil'itares;
Chefe do Estado-Maior-Generaldas For<;as Armadas
ou Chefe do Estado-Maior de qualquer dos ramos das
For<;as Armadas;
- Dais ,Iouvoresindividuais conferidos por Oficial-General
no desempenho de fun<;6es de comando ou direcc;ao
devendo um doslouvores ser confel'ido por General
ou CO'ntra-Almirante.

As vluvas e filhas dos condecorados com esta Ordem tem prioridade
para entrada no recolhimento do antigo Convento da Encarnac;aO', a par
de viuvas e filhas de funcionrios civis com relevantes servi<;os presta
dos ao pais.

o

distintivo da Ordem
e fita verde.

e uma

cruz verde com as pontas em flO'r de lis,

(3) Ordem Militar de Cristo

~-

Foi institurda em 1318, ao tempo ea p-ed-ido de D. Dinis, com 0 nome
de «Religiao Milita,r de Cristo» ou «Ordem de Cavalaria de J.esus Cristo»,
sucedendo ao ramo portugues da Ordem dos Templarios, extinta em
1311, e da qual herdou os bens. A sua primeira sede foi Castro Marim,
no Alg'arve, doada pelo rei. A localizac;ao ti-nha em vista a continuac;ao
da luta contra os MO'uros de Granada e Marrocos.
Em 1356, ao tempo de D.Pedro I, a sua sede foi tra,nsferida para 0 cas
telo de Tomar, que fora ,anteriormente a sede dos Templarios.
Infante D. Henrique, chamado em 1420 a dirigir esta Ordem, utilizou
os -avultados recursos da mesma para pagamento das grandes despesas
-relacionadas com os Descobrimentos. A Ordem de Cristo passou, por
-isso, a exercer jurisdic;aO' sobre todos os territ6rios descobertos.
Em 1789, ao tempo de D. Maria I. a Ordem deixou de existir como
organiza<;ao possuidora de bens, os quais a Rainha aplicou em obras

o
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pias. Passou apenas a ser uma distinlZaO' honorifica. para recompensar
ssrvilZOS prestados nos maiores postos e cargos politicos. militares e civis,
Extinta com a prociamalZao da Republica. foi 'restabelecida em 1918.
Actualmente, a Ordem 'Militar de Crista I€ concedida para galardoar
destacados servilZos prestados ao Pais no Governo. na diplomacia, na
magistratura ou naadministralZao publica.
Esta Ordem compreende os seguintes graus:
-Gra-Cruz
Grande Oficial
Comendador
-Oficial
-CavaleirO'

o distintivo da Ordem
vermelha.

e

uma cruz de esmalte vermelho, com fita

(4) Ordem Militar de Sant'lago da Espada
A «Ordem de Sant'lago» foi fundada em 1170 por Fernando II de Leao.
e parece ter entrado em Portugal nO' tempo de D. Afonso Henriques.
mais provavelmente no de D. Sa.ncho I.
A sua primeira sede portuguesa fai no Mosteiro de Santos-o-Velho.
em lisboa, de onde se transferiu para Alcacer-do-Salao tempo de
D. Afonso II. ·ap6s a conquista desta localidade aos Mouros.
Daqui.no .reinado de D. Sancho II. se deslocou para t:vora. para em
1482 assentar arraiais, definitivamente, no Convento de Palmela.
Esta Ordem feve papel preponderante nas lufas da reconquista crista.
principalmente no Algarve .
.0. Dinis, que ja se havia distinguido nanacionalizalZao dos bens da
Ordem des Templarios, tentou, de igual modo, libert'3ras Ordens de
Sant'lago da sua s,ubordinalZao a Castela. 0 que ,conseguiu por bula
papal de 1288.
Mas os Castelhanos contestaram esta separalZao,e seguiu-seum periodo
delutas de influelncias. que s6 terminaramem 1440 com a confirmalZao
da separalZao.
Em 1862, oreinando D. LUIS I,a designalZao fO'i alte.rada para «Ordem
de Sant'lago do Merito Cientffico, Literario e Artfstico», e destinada
esta a galardoar 0 «assinalado merecimento pessoal e relevantes servi<;os
prestados as ciencias, as letras e .as artes, tanto ,noensino publico como
em obras ·escritas e obras ·artlsticas)}.
Com a proclama<;ao da Republica a Ordem foi 'extinta, mas restabele·
cida em 1918~
A esta Ordem est a ligado 0 Recolhimento do Mosteiro de Santos
-o.Velho.
As senhoras condecoradas, ouas viuvas e filhas de condecorados 'com
esta Ordem. tem preferencia na admissao no Recolhimento referido.
Esta Ordem compreende os seguintes graus:
Grande Colar
Gra-Cruz
- Grande Oficial
- Comendador
-Oficial
-Cavaleiro
-
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Esta Ordem tem sido concedida a cientistas,artistas plasticos. adores
-de teatro, etc.

o

disti'ntivo da Ordem e uma cruz em forma de espada, de esmalte
vermelho, com '1:1 legenda «Ciencias, Artese tetras)} e fit a violetl:l.

b. Ordens Naeionais

(I) Ordem do Imperio
Foi criada em 1932. e destina·se 'a galardoar servi~os relevantes no
Governo, ina administra~ao ou na defesa diplomatica dos territ6rios
ultramarinos, meritos ~evelados na coloniza~ao ou 'na valoriza~ib espi.
ritual, polHica ouecon6mica do Ultramar portugues. ou servi~os pres
tados na Marinha Mercante. nos Transportes Aereos au 'nout.ras comu
nka~oes entre as varias partes do territ6rio portugues.
Aos dignitarios desta Ordem sera dado. no Ultramar. em todas as
cerim6nias publicas aaetos solenes, lugar de releva junto das principais
autoridades. As Gra-Cruzes, Grandes Oficiais a Comendadores serao,
quando fazendo uso das insignias, prestadasas honras militares que
competem respeetivamente aos Generais, Oficiai's Superliores e Capitaes.
quando os condecorados nao tiverem patentes superiores.
Comprende os seguintes gr1:1US;
-Gra-Cruz
-Grande Oficial
-Oficial
-Cavaleiro

o

distintivo da Ordem e uma cruz de Cristo de bra~os 'iguais. tendo
sobreposto aesfera armilar e 0 escudo nadona!. A fita e vermelha,
orlada de preto e com uma lista preta ao centro.

(2) Ordem do Infante D. Henrique
Foi 'Criadaem 1960, em comemora~ao do 500:aniversario da morte do
Infante. e visa distinguir os quehouverem presta do servi~os relevantes
a Portugal. no Pais e ,no estrangeiro, 'e servi~osna expansao da cultura
portuguesa ou para conhecimento de Portugal. sua hist6ria e seus
v,alores.

.

Compreende os seguintes graus:
- Grande Colar '
-Gra-Cruz
- Grande Oficial
- Come,ndador
Oficial
Cavaleiro

•

t; concedida. tambem, 'aestrangeiros que publ:cam obras de estudo
e divulga~ao da acc;ao portuguesa no mundo.
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distin+ivo da Ordem e uma cruz patea de esmalte vermelho. com
fita azul. branca e negra.

c. Ordens de Merito Civil

(I) Ordem da Benemerencia
Procede da Ordem de Instrw;:ao e Benemerencia. criada em 1927 e
desdobrada em 1929. ~ destinada a galardoar 0 merito eiv:l. manifes
tado ,especialmente no exerdcio de fun<;oes publicas. de profissoes Hbe
rais ou de qualquer profissao. e por aetos de natureza beneficente rea
lizados por partieulares.

Nao tem 0 grau Cavaleiro, facto que acontece em todas as outras
Ordens de Merito Civil, e quee substitufdo pel a concessao da medalha
simples.
Compreende os seguintes graus: .
-Gra-Cruz
- Grande Oficial
Comendador
Oficial
Esta Ordeme ,normalmente concedida a pessoas que tem (;ontribufdo
para aconstitui<;ao de Funda<;oes ou Institui<;oes de Beneficencia.

(2) Ordem da Instruljao Publica
Teve a mesma origem que a a'nterior. e destina-sea galardoar servl<;os
prestados por funcionarios 'no 'ensinO' ou na administra<;ao escolar, O'U
servi<;os prestados por quaisquer pessO'as a causa da educa<;ao O'U do
ensinO'.
Compreende O'S seguintes graus:
-Gra-Cruz
- Grande Oficial
- Comendadar
-Oficial
~ cO'ncedida, 'nO'rmalmente, a professores dO' ensino.

(3) Ordem de Merito Agricola e Industrial
Criada em 1893 por D. CarlO's, e posteriO'rmente remodelada, tem
par fim distinguir aqueles que tenham prestado servi<;os relevantes no
fO'mento, na vaIO'riza<;1lO' dariqueza agricola. pecuaria ou florestal. na
industria, no comercio ou nas fun~oes publicas.
Tem sido cO'ncedida a fundadO'res e administradO'res de grandes empre
sas, a tecnicO's de grandesempreendimentO's publicO's, comO' barragens,
instala<;oes fabris, empreendimentosagrkO'las, etc.
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d. Medalha Militar
Por decreto real de 1863 foiinstituidaa Medalha Mi.Jitar, com base
num certo numero de razoes que, pelo seu ,interesse, se transcrevem:

,
J

«Considerando como, alem das Ordens Militares, eX'istem hoje em fodos
os Exarcitos da Europa, medal has especiais para estimular 0 zelo, reo
compensar os diversos servi<;os e persuadir a todos da nobreza inerente
a profissao das armas ,e os deveres que tal nobreza obriga;
Considerando como as justas distin<;oes, certificando ados merit6rios,
concorrem para ,elevar 0 nrvel moral das grandes corpora<;oes;
Considerando que adualmente as Ordens Militares, e as suas pecu·
liares dausulas deconcessao. nem podem sempre chega,r a todo s os
graus na hierarquia militar. nem sempre compreender os diversos casos
em que oindivfduo. avantajando-se por qualquer modo de servi<;o,
verdadeir,amente mere<;a a,lgumas daquelasinstitui<;oes ... »
Segundo 0 mesmo decreto, esta Medalha podia ser concedida a quais
quer combatentes que servissem na Marinha ou no Exercito, «e bem
assim os facultativos e capelaes das mesmas for<;as».
A MEDALHA MILITAR NAO ERA APENAS UMA MEDALHA. MAS
SIM UM CONJUNTO DE MEDALHAS, DE CONDECORA<;OES
DIFERENTES, UMA ESP~CIE DE ORDEM MILITAR. e compreendia, a
data da sua cria<;ao. tres classes:
- Valor Militar
- Bons Servi<;os
- Comportamento Exemplar
Cada c1asse. por sua vez. tinha modalidades diferentes; ouro, prata e
cobre.
Este decreto sofreu, posteriormente, variasaltera<;oes, designadamente
as que ,criaram a Cruz de Guerra (1916) e 0 Me,rito MiHrer (1946). Em
1971 (Dec. n: 566/71) e promulgada uma actualiza<;ao.
Nas suas diferentes modalidades, a MedalhaMilita!r desfi.na-sea galar
doar servi<;os notaveis prestados as 'institui<;oes mi!:itares e a Na<;ao, e
bem asim a distinguir altas virtudes reveladas no servi<;o por militares
do Exercito, da Armada e da For<;a Aerea.
A Medalha Militar pode tambem ser concedida a militares estrangeiros
e a civis nacio'nais e estrangeiros.
A Medalha Militar compreende as seguintes modalidades:

1
J

- Valor Militar
- Cruz de Guerra
- Servi<;os Distintos
- Marito Militar
Comp9rtamento Exemplar
- Nao h& limita<;ao para 0 numero de vezes que 0 mesmo indivfduo
pode ser condecorado com qualquer dos graus ou classes das me
dalhas de Valor Militar, da Cruz de Guerrae de Servi<;os Distintos.
- Qualquer das diferentes classes da medalha de Marito MilHar e, bem
assim, qualquer dos graus da Medalha de Comportamento ,Exemplar
nao podem ser concedidos mais do que uma VeZ.

\7
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As 'inslgnias das varias modalidades, com excep<;ao da de compor
tamento Exemplar, seraocusteadas pelo Estado, qualquer que seja
o grau au dasse atribuido.
- Serao passados diplomas de concessao de qualquer dels modalidades
daMedalha Militar pelos Gabinetes das entidades competentes para
a concessao. A emissao destes diplomas e livre de encargos pecu
niarios para os agraciados.
uso das medalhels militares s6
permitido depois do publica<;ao
no «Diario de Governo», 'nil «Ordem do Exercito», 'na «Ordem da
Armada» ou na «Ordem a Aeronauti-ca») e na ordem de servi<;o da
unidade au estabelecimento de que os agraciados dependem ou em
que servem.
A perda del nacionalidade po.rtuguesa produz imedi,ata e necessa
riamente a ,extin<;ao do direito as medalhas militares.

o

e

(I J Medalha de Valor Militar
Destina-se a galardoar aetos her6icos de abnega<;ao e valentia extraor
dinarios ou de grande coragem mO'ral e excepcional capacidade de
decisao, quer em campanha, quer em tempo de paz. mas sempre em
circunstancias em que haia comprovado ou presumfvel perigo de vida
do agraciado.
Compreende 3 graus: Medalha de ouro. prata e cobre.
A insIgnia da Medalhel de Valor Militar
coroa circular de folhas delauro.

e uma

cruz patea. assente numa

a. Medalha de Ouro

Pode ser concedida aos militares que tenham praticado brilhantes
e extraordinario's aetos de bravura.revelando audacia. desprezo pelo
perigoe arrojo em frente do 'inimigo. ou tenham exercido fi,rme e
muito valorosacondu<;ao de opera<;oes de que haja ,resultadO' grande
lustre para 'CIS armas portuguesas.
Podeainda ser concedida as unidades de terra, mar ear. pra<;as
de guerra ou 10caHdades sitiadas que tenham praticado um feito de
armas muito brilhante e extraO'rdinario au tenham. com grande valor
e raro examplo de abnega<;ao. herofsmo e coragem, sustentando
contra oinimigo umaac<;ao de que resulta excepcional honra e gloria
para a P6tria.

b. Medalha de Prata
PO'de ser concedida a militores que tiverem pMticado em campanha
ou em tempo de paz ados extraordinarios de rara abnega<;ao. valen
tia e coragem, au firme e notavel condu<;ao de opera<;6es demons
trando alta nO'<;ao de grandeza do dever militar e da disciplina, em
drcunstancias semelha'ntes as da Medalha de Ouro. embora Inao jus
tifiquema 'concessao daquela.
Em tempO' de paz a Medalha de Prata s6 pode ser concedida aos
militares que tenham praNcado aetos 9xtraordinarios de abnega<;ao.
valentia e decisao, com desprezo pelo perigo. para submeter pelas
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armas, a obediencia e a disciplino, elementos ou forqas por qualquer
formaconstitufdos em rebeliao, ou por ocasiao de ac~oes armadas
de qualquer outra natureza.

c. Medalha de Cobre

t: destinada a galardoarexclusivamente os sarg'entos e pra~,as por
feitosessencialmente identicos aos mencionados p'ara medal has de
Ouro e de Prata, mas em circunstSncias que 'nao seja de considerar
a concessao daquelas.
d. Disposi~oes diversas

1
i

- As medalhas de Valor Militar quando concedidas por feitos ou
servi~os em campanha, terao sobre a fita uma palma de prata
dourada.
- A distin~ao coleetiva sera usada como gravatana bandeira ou
estandarte eimporta para os militares que tomarem parte na
ac~ao 0 usc dum distintivo espedal.
- As medalhas de Valor Militar nao podem ser concedidas como
premio de servi~os que tenham servido de base a outra conde
cora~ao.

- 0 militar condecorado com a Medalha de Villor :Militar que

56

encontra privado de meios de subsiste,ncia 'em rela~ao com 0 nrvel
que ocupa na vida social tem direito a haver do Estadoa pensao
legalmenteestabelecida como ado de salvaguarda dos valores
morais da Na~ao. Quando deixarem a efedividade do Servi~o,
tem direito a haver do Estado a pensao estabel'ecida, 'indepen
dentemente do seu posta ou categoria, nao ficando 0 constante
dessa pensao sujeitoa qualquer limita~ao fixada para a pensao
de invalidez, de reserva ou dereforma.

(2) Medalha da Cruz de Guerra
Foi criada por Decreto de 30NOV 1916 com vista a «galardoar osactos
e feitos praticados em campanha por militares e civis».
Estava-se, entao, em plena Grande :Guerra, e daf a aportunidade da
condecora~ao

l
I
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Pelo Decreto n.o 566/71 «destina-se a galardoar aetos e feitos de bra
vura praticados em campanha por militares do Exercito, da Armada e
da For~a Aerea au por civis, quer ,nacionais quer estrangeiros».
Compreende 4 classes, correspondendo 0 maior merecimento a primeira
e 0 menor a quarta.
A concessao de qualquer das classes e feHo 'i,ndependentemente do posta
ou categoria doagraciado, mas de acordo com 0 valor do feito
praticado.
t: condi~aoessencial, justificativa de :co'ncessao de qualquer das clasSles
de Medalha da Cruz de Guerra, QU'6 oslouvores respectivos fefiram
aetos ou feitos praticados em combate demonstrativos de cora gem,
decisaa, serenaenergia debaixo de fogo, sangue-frio e outras qual ida
des que honrem 0 militarem frente do !in'imigo.
A Cruz de Gu'erra de I." dasse pode set confel'ida a unidades de terra,
mar e ar e ainda a pra~as de gu'erra ou quaisquer Iocalidades sitiadas
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que haiam cO'lectivamente praticadO' feitO's de armas de excepciO'nal
valO'r.
As medal has de Cruz de Guerra nao pooem ser concedidas comO' pre
miO' de servi<;os que tenham servidO' de base a outra condecO'ra<;aO'.
Pal'a com a I: classe da Cruz de Guerra acontece tambem 0 mesmo
que para a Medalha de ValO'r Militar quantoaos meios de subsist6ncia
dos militares agraciadO's.
Nas mesmas condi<;oes tera direitO' a haver pensao 0 condecorado com
a 2: e 3: classes da Cruz de -Guerra se for sargento O'U pra<;a de pre.
A 'insignia da Cruz de Guerra e uma cruz templaria.

(3) Medalha de Servi/ios Distintos

o

Decreto real de 1863 que criO'u a Medalha Militarincluia a Meda
Iha de Bons Servi<;os, de O'uro, destin ada a «galardO'ar um servi<;O' dis
tintissimO'. em notavel desempenho de muitO'impO'rtante comissao ex
traordinaria», e, de prata. para «recompensa de esdarecidO' e provado
zelo em cumprimentO' de cO'missao tambemextraordinaria».
Por decreto de 20NOV 1946, foi criada a Medalha de Servi<;O's Dis
tintO's. que se presumiu substituir aquela. a qual paSSO'U efectivamente
aequivaler PO'r parecer do Supremo Tribunal Militar em 18MAI1951.
Pelo DecretO' 566/71, esta medalha «ereservadaa gala:r-dO'ar servi<;os
de caracter militar relevantes e extraordinal'ios O'U actosnotaveis de
qualquer natureza ligadO's a vida dO' Exercito, da Armada O'U da FO'r<;a
Aerea, de que resulte, em qualquer dos casO's, hO'nra e lustre para a
Patria O'U para as institui<;oes militares dO' PaIs».
CO'mpreende O'S seguintes graus:
- Medalha de Ouro
-'- Medalha de Prata
- M,edalha de Cobre
A atribui<;ao de cada um dO's graus-O'urO', prata. cO'bre-depende do
postO'. da natureza das fu n<;oes desempenhadas pelO' militare da natu
reza dO's servi<;O's prestados.
PO'deraO' ser classificadO's comO' disti ntO's,alem de outros. para efeitos
de cO'ncessao da Meda,lha de Servi<;os Distintos. O'S servi<;ose aetos
seguintes:
Servi<;os de campanha;
Servi<;O's de organiza<;aO' e prepara<;ao das for<;as militares pa'ra a
guerra;
Captura de crimi'nosos com arroiado '6sfO'r<;O' ou perigO' de vida;
ActO's que, sobretudo quando praticados PO'r sargentos ou pra<;as,
evidenciarem raras qualidades de abnega<;aO', cO'ragem ffsica ou
mO'ral. carader firme e virt.udes miHtares dignas de serem apontadas
cO'mo exemplo;
DescO'berta de nO'vos proceSSO'S de guerra, dearmas, de explO'sivos
e instrumentO's O'U aparelhO's cO'm especial aplica<;ao a fins militares.
bem cO'mO' aperfei<;O'amentO's impO'rtantes intrO'duzidos nos mesmO's;
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Estudo,escolha, recep<;ao e fiscaliza<;ao de fabri'co de material de
guerra de qualquer naturGza, na 'industria nacio,nal ou na industria
estrangeira. desde que no decurso do trabalho se tenha dado prova
de especial capacidade profissional ou de ex-cepcional zelo 'e dedi·
ca<;ao pelo servi<;o do Exe~cito, da Armada ou da For<;a Aerea e
pela salvaguarda do patrim6nio O'U de outros valo~es materiais e
morais da Na<;ao;
- Elabora<;ao del,ivros. mem6rias e outros trabalhos de interesse mili·
tar e educativo que, pelo seu valor, tenham merecido ser impressos
por conta do Estado ou hajam sido considerados merecedores de
distin<;oes pelas esta<;oes competentes;
- Execu<;ao de trabalhos tecni'cos ou cientfficos de reconhecida 'impor.
tancia militar;
Servi<;os docentes parti'cuiarmeni1e distiintos desempenhados nas es
colas militares ou quaisquer outros estabelecimentos de ensino depen
dentes ou 'utilizados pelos departamentos militares;
- Colaoora<;ao em negocia<;6es internacionais de caracter polltico
-militar que atinjam os objectiv~s que mais interessam a Defesa
Nacional.

a. Medalha de Ouro
A Medalha de Ouro desfi.nada a galardoar servi<;os disfintfssimos no
desempenho de uma muito importante comissao de servi<;o militar
ou de alta missao de servi<;o publico, pode ser concedida ao militar
que, no exercfdo das suas fun<;oes ou em actos notaveis ligados a
vida de qualquer ramo das For<;as Armadas, tiver prestado servi<;os
muito distintoserelevantes e como tal classificados em louvor indi
vidual constante de portaria ministerial.
Considera-se como muito importante comissao' de servi<;o militar 0
desempenho de fun<;6es de comando, de direc<;ao e de Estado-Maior
por oficiais generais e, excepcionalmente, por oficiais superiores.
Deve considerar-se como «alta missao de servi<;o publico» 0 desem
penho de fun<;6es por entidade de categoria equivalente as indica
das anteriormente.
Esta medalha pode serCO'ncedida a unidades do :Exercito, da Ar
mada ou da For<;a Aerea que tenham prestado servi<;os muito dis
tintos e relevantes.

b. Medalha de Prata

1

A Medalha de Prata de Se'rvi<;os Disfi.ntos, destinada a 'recompensar
actos de esclarecido e excepcional zelo no 'cumprimento de miss6es
de servi<;o publico ou no cumprimento, por forma altarnente honrosa
e brilhante, de comiss6es de servi<;o militar de que resulte prestfgio
para as institui<;6es militares, pode ser concedida ao militar:
-

1
I

Que tiver praticado um importante servi<;o de car.kter militar
ou uma ac<;ao 'notavel de que results lustre 'e honra para as ins
titui<;6es militares do Pafs e pela qual tenha sido louvado por
portaria, com a indica<;ao expressa de deverem os servi<;os pres
tados ser dassificados de distintos para efeitos de atribui<;ao
do correspondente galardao;
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Que tiver desempenhodo uma importante comissao de servi<;o
militar e 'nela tenha revelado excepcionais qualiidade-s militares ou
. posto em foco dotes de virtu des de natureza 'SxtraO'rdinaria, de
modo a merecer men<;ao ou louvor especial na «Ordem do Exer
cito», .no «Ordem do Armada» ou na «Ordem do Aeronautic.cJ».
com a classifica<;ao referida na ali'nea anterior;
- Que fiver prestadO' 3 servi<;os dos classificados como distintos.
nas condi<;oes das alfneas ante'riores. de modo a obter. por cada
um deles. Iouvor individual considerando-o expressamente como
distinto, em ordem de unidade ou organismo comandado O'U diri
gido por oficial general.

c. Medalha de Cobre
A Medalha de Cobre pode ser concedido ao sargento ou pra<;a:
Que fiver desempenhado um 'importa'nte servi<;o de caracter mi
litar por forma a obter louvor individual na «Ordem de Exer
cite», no «Ordem da Armada» ou na «Odem d~ Aeronautica».
com a indica<;ao de dever ser consider.'!::l::J extr.:l:)rdina-rio e ·impor
tonte 0 servi<;o prestado;
- Que tiver prestado 2 servi<;os dos clclSS:fica;Jes como dtishntos.
de mode a ebter. per cada um deles. louvor individual. em o-rdem
de unidade ou erganisme cemandado ou dirigido por oficial gene
ral. com .aindica<;ao de dever ser considerado extraordi nario 0
servi<;o prestado;
- Qu:e tiver sido individualmente louvado 5 vezes em ordem de uni
dade, de comando de Tenente-Coronel cu de Capitao-de-Fragata.
de outro comi'lndo superior. ou conferides porinspectores de armas
e servi<;os. pelO' desempenho de servi<;os de carader militar. de
vende um dos louvores satisfazer as condi<;oes indicadas naalfnea
anterior.
-

d. Outras anotacsoes
A Medalha de Servi<;os Distintos, pode, 'a tHulo ,excepciona'l, ser con
cedida a civis eu a estrangeiros.
A Medalha de Servi<;os Distintes quando concedida por feitos ou
sarvi<;os em campanha. tera sobre a fita uma palma de prata dou
rada.
A Medalha de Servi<;os Distintosnao pede ser concedida como pre
mio de sarvi<;os que tenham servide de basa a outra cO'ndecora<;ao.
A i'nSfgnia a Medalha de Servi<;O's Distintos II 0' emb1ema nadon~1.
rodeade da legenda «5ervic;os Distintos».

(4) Merito Militar
A Medalha de Merito Mili+t:I'r destina-sa a galandoar O'S militares que
ravelem competencia profissional 'a aptidao para bem servir nas dife
rentes circunsta ncias e, bem -assim. excepcionais qual,idades e virtudes
militares, cO'm um espfrito de sacriffcio e de abnega<;ao, cO'ragem moral.
valentia e lealdade. que os to~nem dig nos de ocupar cargos da maier

22

-.---~--

_.
responsabilidade ou os postos de maior risco e merecedores do respeito
e considera<;ao publica.
Compreende:
Gra-Cruz e 4 classes.
A Gra-Cruz 56 pode ser concedida a Ministros, Secretarios ou Subse
cretarios de Estado dos departamentos militares e a Oficiais Generais.
Os restantes graus poderao ser concedidos aos militares que, em regro,
possuam 0 patente, ou graduo<;ao e 0 tempo de servi<;o seg'Uintes:

"

I

I: closse: oficial general, coronel ou capitao-de-Mor--e-<Guerra e
20 anos de servi<;o.
2." classe: tenente,coronel, copitoo-de-fragota, major ou copitao
-tenente e 10 anos de servi<;o;
3." dasse: capitao, p'r'imeiro--f1enente ou subalterno e 2 o,nos
de servi<,;o;
4: classe: sargenta, furrTiel ou pro<,;o a 2 de servi<;o.
Paro poder ser agra6ado com qualquer dos classes da Medolha de
Marito Militar
necessario:

e

Ter bom comportamento;
Ter registados, pelo menos, 3 louvores <individua!is,no mlnlmO,
em ordem de unidade terrestre, naval ou area, de comondo s de
tenente-coronel ou capitao-de-fragat·a, nao podendo' esta mada
Iha ser concedida como premio de servi<;os que tenham servido
de base 0 outra condecora<;ao, e sendo, pelo menos, um obtido
na patente ou gradua<;ao correspondente a classe.
- Ter boas informa<,;oes dos chefes acerca das qualidades milita
res, morais e profissionais.
A Medalha de Marito Militar pode ser concedida 0 mil ita res le~w.angeiros.
Os ·Iouvores que servem de base a concessi30 da Medalha de Marito
Militar devem seguir as vias das medolhas a·nteriores.
Qualquer das diferentes classes da Medalha de Ma'~ito Militar nao pode
ser concedida mois do qua uma vez.
Ainsfgnia da Medalha de (Marito Militor e uma cruz olto, flarenciodo,
branco, e te:ndo sobreposta uma cruz alta, vermelho (Cruz de Nuno
Alvares).

(5) Medalha de Comportamento Exemplar

1

Destina-se a disti·nguir os militares que servem ao .Iongo do sua correira
com exemplarconduta moral e disciplinar e comprovado espfrito de
leoldade.
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Oompreende os seguin+es graus: Ouro, Prata e Cobre.
a. Medalha de Ouro

A conceder ao militar quecontar 30 anos de servi~o militarefectivo,
que nunce tenha sO'frido quelquer puni~ao discipliner ou criminele tenhe
sempre reveledo dotes notaveis de zelo pelo servi~o e alto sentido da
virtude, de obediencia e des regras de discipline militer.

b. Medalha de Prata
A conceder eo mil'iter que contar 15 enos de servi~o
e que nunca tenhe sofrido quelquer puni~ao discipliner
que, sendo sergento ou 'Pre~a e tendo so'frido puni~ao
repreensao, conte 18 enos de servi~o efectivo sem nota

militar efectivo
ou criminal ou
nao superior e
discipliner.

c. Medalha de Cobre
A conceder aos sergentos e pra~as que 'completem 3 anes de servi~o
militarefectivo e que nunce tenhe sofrido qualquer :puni~ao disciplinar
ou 'criminal ou que, tendo sofrido puni~ao nao superior a repreen
sao, eontem 5 anes de servi~o efectivo sem nota disciplinar.
Os indivlduos agraciades com Medalha de Comportamento Exemplar que
venhame ser eondecorados com grau superior usam apenes a insignia
correspondente ao greu maiselevado.
Qualqu1er das diferent,es classes da ,Medalha de Compertamento !Exem
plarnao pode ser concedida mais do que uma vez.
A i,nslgni,a daMedelhe de Comportamento iExemplar
nal, rodeedo de um listel circular.

e '0 emblema nac:o

(6) Medalhas Comemorativas
Destinam-se a assinalar spoces ou factos de reeke na vida dos militares
do Exercito, da Marinha e da For~a Aerea ou de elementos militarizedos,
ocorridos em servi~o de campanha ou durante 0 desempenho de com is
sees de servi~o especiais.
As medalhas comemorativas sao as seguintes:
Medalhe Comemorativa des Campenhas das For9l.ls Armadas
Portuguesas de Terra, Mar eAr;
Medalha Comemorativa de Comissees de Servi~o 'Espedeis das
For~es Armedas Portuguesas de Terra, Mar eAr;
-'Medelha dos Promovidos por Feitos Distintos ,em Campa'nha;
- Medelha dO'S Mutilados em Campanha.
-

Serao passados diplomas de concessao de qualquer das modalidades
das IMedalhes Comemorativas pel os gabinetes das !entidedes compete-n
tes para a concessao. A ,emissao destes diplomas e livre de encargos
pecuniarios pa'ra os egraciados.
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A perda da nacionalidade portuguesa produz imediata e necessaria
mente aextin<;ao do direi·to as Medalhas Comemorativas.
A concessao de Medalhas Comemorativas ou de novas passadeiras
sera publicada em ordem de servi<;o da unidade ou estabelecimento de
que os agraciados depend em ou em que servem.

(I) Comemorativa das Campanhas
(2) Comemorativa de Comissoes de Servicso Especiais
As M,edalhas Comemorativas das Campanhas e de Comissoes de Servi<;o
Especiais das For<;as Armadas Nacionais serao concedidas aos militares
ou elementos militarizados que nelas tenham tomado parte, em territ6rio
portugues ou estrangeiro, em tempo de guerra ou perigo eminente desta,
contrainimigo externo ou em opera;oes de soberania.
E condi<;ao normal para haver direito a concessao ter-se tomado parte
nas opera<;oes militares ou desempe'lhado a comissao, durante 0 periodo
mi nimo de seis meses ou durante todo 0 tempo da sua dura<;ao, sa este
for inferior a seis meses, podendo esse perfodo ser menor nos casas de
doen<;a ou lesao que impossib;lite a conti nua<;ao desse servi<;o; 0 periodo
de seis meses pode ainda ser contado de maneira fraccionada, se uma
dada comissao for realizada em duas ou mais parcelas do territ6rio
nacional. para as quais seja estabelecida a medalha a conceder.
Relativamente a mesma comissao de servi<;o:

'1

I

-

-

Haver€! di<reito a Medalha Comemorativa de Comissoes de Ser
vi<;os ;Especiais, e somente aum<l, desde que a comissao em causa
dure mais do que seis mesese 0 militar ou elemento militarizado
nao tenha tomado parte em operar;6es por um periodo igual
ou suoerior ·a seis meses;
No c~so de ter tornado parte em operar;oes por um periodo
igual ou superior a seis meses, haver€! direito a uma, e somente
a uma, Medalha Comemorativa das Campanhas.

Se em nova comissao de servir;o os militares ou elementos mil:tarizados jb
condecorados com alguma ou ambas as medal has reunirem as condi<;6es
expressas no'S paragrafos anteriores para aconcessao de uma das modali
dades da medalha, ferae direitoao uso da respectiva medalha e corres
pondente passadeira ou apenas de nova passadeira, conforme ainda nao
tenham ou ia tenham sidoagraciados com a medalha da mesma moda
lidade.
H€!, actual mente, as seguintes Medathas, a conceder a todos os mili
tares ou eiv!s militarizados que a partir das datas a seguir referidas
ou durante os periodos determinados, tenham pertencido ou venham
a perteneer as for<;as de Terra, Are Mar, em actuar;ao nas Provin
cias Ultramarinas referidas, durante 0 prazo minimo de 6 meses:

1

fNDIA
TIMOR

•

ANGOLA
M0C;AMBIQUE
CABO VERDE ........ ..
GUIN~ ............. .
MACAU .... .
S. TOM~ E PRINCIPE.

Entre 15 de Setembro de 1947 e 29 de
Abril de 1951
Setembro e Outubro de 1945
A partir de I de Agosto de 1961
A partir de I de Julho de 1960
A partir de 15 de Agosto de 1960
A partir de 15 de Maio de 1961
A partir de 1 de Outubro de 1959
A partir de I de Agosto del969
A parti r de I de Julho de 1961

25

(3) Medalhe dos. Promovidos por Feitos Distintos em Campanha
Os miJitores e ~16mantos militarizados que por feitos ou servi,:!os am
campanha, forom promovidos por distin,:!ao tem direito a usar uma
medalha ou insignia especial a1usiva ao facto.
A insignia da medalha e uma estrela de cinco pontas.

(4) Medelha dOl Mutilados em Campanha
Os militares e elementos militarizados que, por feitos O'U se-rvi,:!os de
campanha, ficaram mu,ti,lados o'U es-rropiados tem direito a usar uma
medalha ou insignia especial olusiva ao facto.
A insignia da medalha e um estralo de cinco pontas.

,
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PRECEDENCIA DAS CONDECORA<;OES

t

l.

TORRE E ESPADA

2.

VALOR MILITAR

3.

CRUZ DE GUERRA

4.

SERVI<;OS DISTINTOS

5.

Mt:RITO MILITAR

6.

ORDEM MILITAR DE AVIS

7.

ORDEM MILITAR DE CRISTO

8.

ORDEM MILITAR DE SANT'lAGO DA ESPADA

9.

ORDEM DO IMPt:RIO

10.

ORDEM DO INFANTE D. HENRIQUE

II.

SERVI<;OS DISTII'lTOS OU RELEVANTES NO ULTRAMAR

12.

COMPORTAMENTOEXEMPLAR

13.

PROMO<;AO POR FEITOS OISTINTOS EM CAMPANHA

14.

MUTILADOS EM CAMPANHA

15.

COMEMORATIVA DAS CAMPANHAS

16.

VITORIA

17.

COMEMORATIVA DAS COMISSOES DE SERVI'<;O ESPECIAIS

18.

OUTRAS ORDENS NACIONAIS

19.

OUTRAS MEDALHAS NACIONAIS

20.

ORDENS E MEDALHAS ESTRANGEIRAS
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Ordem da Torre
e Espada, do Va/or,
Lealdade eMerita

Ordem de Cristo

Ordem de A vis

Ordem de Sant'lago
da Espada

Medalha
da Cruz
de Guerra

Medalha
de Valor
MiUtar

Medalha
de Serviros
Distintm

'-0
_ _ _
-

-

-



MMalha
de Comportamento
Exemplar

Medalha
de M~rito
Mil/tar

Medalha.r
Comemorativ(13

Medalha
dos Mutilados

de Guerra.

Medalha.
dos Promov/dos
por Feitos

em Combate

+

I

I
I

I
Dis/in/ivo de condecora~ao
colee/iva (grau ouro
de Valor Mililar
e 1.' C/asse de Cruz
de Guerra), para
usa individual

Minialura do distintivo
anterior, para uso com
as fUas simples
das condecoraroes

I
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