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A Medalha pretende representar um acontecimento, transformando-o em símbolo e constitui um importante documento
para a compreensão de uma cultura.
Com a intenção de aumentar a divulgação da medalhística em toda a sua
amplitude, possibilitando o estudo dessa bela arte, agregada à numismática, damos, à guisa de consulta, uma despretenciosa relação de Ordens pertencentes
a vários países , sendo entretanto de se admirar, que várias destas condecorações,
algumas já de há muito encerradas ou fechadas, de modo estranhável entram em
atividade no Brasil, quando nos seus países de origem, há dezenas e até centenas de
anos foram extintas.
Com relação à certas Ordens, em razão de sua antiguidade, não poderemos precisar
dados sobre o seu passado. Entre elas podemos citar algumas Ordens como : Santo
Antonio da Redoma Santa, do Cisne, do Cão e do Galo.
O Cel. Loureiro Lago dizia que “Os atos de abnegação, altruísmo, amor à humanidade; as conquistas e vitórias nos estudos, liças e torneios; e os feitos gloriosos nas
campanhas navais e campos de batalha mereceram sempre, dos governos e povos das
nações, em todas as épocas, a devida recompensa, o prêmio, simbolizando o apreço,
estima, gratidão, glória, honra e reconhecimento.”
Com o correr do tempo, resolveram as nações, para premiar serviços prestados
ou assinalar, de um modo solene, a época de fatos gloriosos, a adotar o processo de
distribuição de ordens honorificas, condecorações e Medalhas para usar sobre o peito
ou pendentes do pescoço em colar, corrente, cordão ou fitas.
Concediam-se, assim, distintivos ou insígnias destinadas ao reconhecimento dos
agraciados, merecedores de tais recompensas.
Quanto à classificação das Medalhas, na numismática, por ordem de importância:
Condecorações Honorificas (Ordens), Condecorações Militares, Condecorações Comemorativas, Medalhas Comemorativas, Medalhas por Tempo de Serviço, Medalhas
Premiais, Medalhas Esportivas e Plaquetes.

Condecorações Honorificas (Ordens)
Medalhas que apresentam nos dis graus da hierarquia honorifica, pendentes de
fitas e bandas, assim classificadas : Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e
Cavaleiro. São peças ricamente trabalhadas em metais e esmaltes.

Condecorações Militares
Toda e qualquer Medalha criada por decreto do governo para conferir-se aos elementos das diversas corporações militares que se tenham destacado em campanhas
de guerra (terra, mar e ar), na defesa da Pátria.
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Condecorações Comemorativas
Medalhas pendentes de fitas e constantes de modelo único, sem graus hierárquicos, concedidas por força de Decreto-Lei, Portaria ou Aviso (Presidencial,
Ministerial ou Municipal), como lembrança de fatos históricos e na exaltação
das grandes figuras civis e militares, cuja evocação se deseja reviver para maior
glorificação de bons serviços prestados à Pátria e à Humanidade.

Medalhas Comemorativas
Medalhas circulares, sem fita, distribuídas como lembrança ou homenagem a
determinado acontecimento, perpetuando ou evocando principalmente, figuras
ou fatos ligados à história, às letras, às artes e às ciências, inaugurações, centenários, jubileus, etc...

Medalhas de Tempo de Serviço
São conferidas aos militares das forças armadas, como premio de bons serviços
prestados nas respectivas repartições pelos períodos de 10, 20, 30 e 40 anos,
sem falta desabonadora.

Medalhas Premiais
Mérito conferido por entidades culturais ou escolas civis e militares oficiais
ou oficializadas, de grau secundário ou superior. Estas Medalhas, em geral, são
pendentes de fitas marcadas com as cores nacionais, não estando, porém, essas
fitas, sujeitas ao controle do Ministério do Exterior , como no caso das Condecorações Honorificas , Condecorações Militares, Condecorações Comemorativas
e Medalhas de Tempo de Serviço, a fim de evitar duplicidade de combinação de
cores entre as Medalhas dos países amigos.

Medalhas Esportivas
São veneras conquistadas em torneios esportivos, pendentes de fitas com as
cores nacionais ou das entidades que as conferem.

Plaquetes
Peças de forma retangular, com as mesmas características e finalidades das
Medalhas comemorativas circulares, sem fita.
As condecorações e as Medalhas podem ser trabalhadas em platina, ouro,
prata, vermeil (prata dourada), bronze, e todo e qualquer metal resistente.
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de maio de 1956, para agraciar os soldados que
participam de ações cívicas. Fita: Azul e Vermelha
com pequenas listras brancas e verdes.

001

007

Ordem Equatoriana instituída em 1904, para
homenagear Abdon Calderón – herói nacional do
Equador. Foi criada para premiar o serviço militar
extraordinário. Possui três classes. Fita: amarela,
azul e vermelha.

A Medalha de Ação Comunitária foi instituída em
20 de Julho de 1949 por lei do Congresso, para
agraciar o serviço entre 26 de junho de 1948 e
30 de setembro de 1949 em apoio ao transporte
aéreo de Berlim. Fita: Azul com bordas pretas e
faixa vermelha e branca ao centro.

Abdon Calderón,
Ordem de (Equador)

002

Abdullah Hussain, Ordem de
(Jordânia)
A Ordem de Abdullah Hussain foi criada em 22
de junho de 1949, pelo rei Abdullah ibn Hussain,
para premiar os Chefes de Estado Estrangeiros.

003

Abtao, Medalha de (Peru)
A Medalha de Abtao foi criada em 1866,para a
participação na Batalha contra os espanhóis em
Abtao no dia 7 de Fevereiro de 1866. Fita: Vermelha com uma faixa branca ao centro.

004

Aceh, Medalha (Indonésia)
A Medalha de Serviço Militar para operações
em Aceh foi criada em 1960. Fita: Vermelha com
listras verdes.

005

Ação em Combate, Medalha de
(Estados Unidos)
A Medalha de Ação em Combate foi instituída em
15 de Março de 2007 pelo Secretário da Força Aérea Michael Wynne W.. para agraciar os membros
da Força Aérea dos Estados Unidos da América
que sob fogo hostil ao operar no espaço inseguro
(fora doperimetro defendido), tenha praticado
atos de coragem e heroísmo. Fita: Vermelha com
listras diagonais amarelas.

006

Ação Cívica Militar,
Medalha (Filipinas)
A Medalha de Ação Cívica Militar foi criada em 12

Ação Comunitária, Medalha de
(Estados Unidos)

008

Administração e Competência
Técnica, Medalha de (Jordânia)
A Medalha de Administração e Competência
Técnica foi criada em 1986, para os membros de
uma unidade das Forças Armadas para marcar a
realização da manutenção de um elevado nível de
competência administrativa Técnica. Fita: Verde
com uma faixa amarela central e listras brancas
e vermelhas.

009

Adolfo de Nassau, Ordem de
(Luxemburgo)
Ordem de Cavalaria – civil e militar – luxemburguesa, instituída a 08 de maio de 1858 pelo
Duque Adolfo de Nassau, para os serviços excepcionais para Luxemburgo ou a Casa Ducal e, ou a
excelência nas artes e nas ciências. Compreendendo cinco graus . A insígnia é uma cruz de ouro
esmaltada de branco para os quatro primeiros
graus, de prata para o quinto. A condecoração
para os militares é ornada de espadas. A fita é
azul com orla alaranjada.

010

Administração Pública,
Medalha da (Singapura)
A Medalha da Administração Pública foi criada
em 1963, para agraciar os funcionários públicos
que tenham demonstrado a sua eficiência e
competência no serviço publico. Graus: Ouro,
Prata e Bronze. Fita: branca com bordas cinza e
uma listra vermelha central ladeada por estreita
faixa em vermelho.
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010A

Administração Pública Militar,
Medalha da (Singapura)
A Medalha da Administração Pública Militar foi
criada para qualquer membro da SAF, que se
dintinguir por serviços meritórios no comando
militar ou do trabalho pessoal. Graus: Ouro, prata
e Bronze. Fita: Vermelha com duas listras brancas.

em uma classe suprema (Grande Cordão) duas
classes normais : Cordão e Comendador e,duas
Medalhas de prata. A classe suprema é restrita
aos Chefes de Estado e membros da Casa Real
e estrangeiros. As Medalhas foram concedidas
por atos de bravura militar. Essa Ordem ficou
obsoleta em 1954, com o advento da Republica.

016

011

Almirante Gorshkov, Medalha
(Rússia – Federação)

A Medalha Afeganistão foi criada em 19 de março
de 1881, para agraciar o serviço no Afeganistão
entre 1878 – 1880. Fita: Verde escuro com bordas
vermelhas.

A Medalha Almirante Gorshkov, foi criada em 27
de Janeiro de 2003, para agraciar as contribuições
para o desenvolvimento,aquisição e análise de
navios de guerra, aviões, armas e equipamentos,
bem como o desenvolvimento da doutrina naval.
Fita: preta, laranja, azul e branco.

Afeganistão, Medalha (Reino Unido)

012

África do Sul, Medalha da
(África do Sul)
A Medalha da África do Sul foi criada em 1989,
para premiar o serviço fora da África do Sul ,
incluindo operações nas fronteiras externas e da
Campanha de Angola (1987 – 88). Fita: Amarela
com friso preto e branco ao centro com bordas
vermelhas.

013

Achievement Aérea, Medalha
(Estados Unidos)

A Medalha Achievemente Aérea foi instituída
em 3 de fevereiro de 1988, para a realização
meritória aérea durante o vôo, especialmente
em tempos de paz. Fita: Azul claro com bordas
amarelas e azuis escuras.

014

Alawaidis Sharifian, Ordem de
(Marrocos)
A Ordem de Alawaidis Sharifian foi criada em 11
de Janeiro de 1913,pelo sultão Yusuf, para premiar civis e militares de mérito. Graus: Grã-Cruz,
Estrela da Grã-Cruz, Grande Oficial, Estrela do
Grande Oficial, Comendador, Oficial. Fita: Branca
com bordas vermelhas.

015

Ali Muhammad, Ordem de (Egito)
A Ordem de Ali Muhammad fundada pelo sultão
Husain Kamil em 14 de Abril de 1915. Premiado

017

Alfabetização, Medalha de
(Republica do Afeganistão)
Medalha criada em 11 de agosto de 1982, para
premiar todos os professores que se distinguiam
na alfabetização do povo afegão. Essa Medalha
possuía duas classes: 1ª Classe- Medalha em ouro
– 2ª Classe: Medalha em prata. Fita: vermelho
escuro com listras brancas e verdes nas bordas.

018

Alfândegas, Medalha de Honra
das (Costa do Marfim)
A Medalha de Honra das Alfândegas,foi criada em
15 de agosto de 1969,para agraciar os trabalhos
alfandegários. Graus: 1ª,2ª, e 3ª Classe. Fita:
Amarela com bordas azuis e verdes.

018A

Alb Al Karim Oasim,
Ordem de (Iraque)

A Ordem de Alb Al Karim Oasim foi criada em
1958 e descontinuada em 1962. Para agraciar
o serviço excepcional ao Iraque. Graus: Civil e
Divisão Militar.

019

Albert, Ordem de (Reino da Saxônia)
A Ordem de Albert foi criada em 31 de dezembro de 1850, para agraciar os Chefes de Estado.
Graus: Grã-Cruz, Comendador, Cavaleiro de 1ª e
2ª Classes. Fita: Verde com borda branca.
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Alfândega, Medalha da (Gabão)
A Medalha da Alfândega foi criada em 28 de
outubro de 1961, para agraciar os funcionários
da Alfândega do Gabão. Fita: Azul com uma faixa
preta ao centro.

021

Afeganistão, Medalha do
(Republica de Bielo-Russia)
A Medalha Comemorativa do 10º aniversário da
retirada das tropas soviéticas do Afeganistão, foi
instituída em 1999. Fita: Azul claro com listras
verde, vermelha e preta.

022

Afonso X, o Sábio,
Ordem Civil de (Espanha)
A Ordem Civil de Alfonso X – O Sábio – destina-se
a premiar as pessoas físicas e jurídicas e às entidades tanto espanholas como estrangeiras,cuja
primeira regulação estabeleceu-se por real Decreto, o 23 de maio de 1902, com a finalidade
de premiar os méritos contraídos nos campos
da educação, a ciência, a cultura, a docência e
a investigação,ou que tenham prestado serviços
destacados em qualquer deles em Espanha ou
no âmbito internacional. O Grande Mestre da
Ordem é o rei de Espanha,em cujo nome se
outorgam as diferentes categorias da mesma,e
a quem por direito lhe corresponde ostentar o
Colar. O Grande Chanceler da Ordem é o titular
do Ministério de Educação, Política Social e Desporto de Espanha. Graus: Colar, Grande Cruz,
Comenda com placa, Cruz.

023

Afonso XII, Ordem Civil de (Espanha)
A Ordem Civil de Afonso XII é precedente da
Ordem Civil de Afondo X, o Sábio, pelo Real Decreto 954/1988, de 2 de setembro, com a que
se refunde, adaptando as normas às condições
sociais do tempo presente e aos princípios democráticos em que se inspira o ordenamento
jurídico espanhol.
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024

Afonso Henriques,
Medalha Dom (Portugal)
A Medalha de Dom Afonso Henriques – Mérito
do Exército – é uma Medalha militar portuguesa, criada em 11 de Outubro de 1985 com a
designação de D. Afonso Henriques – Patrono
do Exército – e, destina-se a galardoar os militares e civis, nacionais ou estrangeiros, que, no
âmbito técnico-profissional, revelem elevada
competência, extraordinário desempenho e
relevantes qualidades pessoais, contribuindo
significativamente para a eficiência, prestigio e,
cumprimento da missão do Exército Português.
É uma das primeiras 3 Medalhas privativas, uma
por cada ramo das Forças Armadas, criadas em
1985, e que precederam a Medalha da Cruz de
São Jorge, em 2000, do Estado Maior General das
Forças Armadas, e a Medalha da Defesa Nacional
do Ministério da Defesa em 2000. A Medalha
possui 4 classes.

025

África Central, Medalha
(Reino Unido)
A Medalha África Central foi criada em 1899, para
agraciar a participação em pequeno número de
Campanhas na África Central e Oriental entre
1891 e 1894. Fita: Preta, branca e castanho.

026

Africano, Ordem do (Libéria)
A Ordem do Africano foi criada em 13 de janeiro
de 1879, para agraciar os Chefes de Estado e
Embaixadores. Graus: Grande Comendador, Comendador e Oficial. Fita: Vermelha com bordas
azuis e três listras brancas.

027

África Central, Ordem do Mérito
da (Republica Centro-Africana)
A Ordem do Mérito da África Central foi instituída
em 25 de Maio de 1976, para agraciar todos os cidadãos civis ou militares – nacionais ou estrangeiros que tenham prestado relevantes serviços para
a Republica Centro-Africana. Graus: Grã-Cruz,
Grande-Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.
Fita: Vermelha com listra azul e branca na borda
esquerda e amarelo e verde na borda direita.
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028

Agrícola, Ordem do Mérito
(Costa do Marfim)
A Ordem do Mérito Agrícola, foi criada em 16
de Abril de 1964, para agraciar as distintas contribuições para a agricultura e pecuária. Graus:
Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: Verde com
linhas laranjas em diagonais.

028A

Agrícola, Ordem do Mérito (Laos)
A Ordem do Mérito Agrícola do Reino do Laos,
foi criada em 20 de novembro de 1950, pelo rei
Sisavang Vong para premiar os cidadãos que tenham desempenhados relevantes serviços para a
agricultura do Laos. Graus: Oficial, Comendador
e Cavaleiro. Fita: Verde com uma listra dupla
branca.

029

Agricultura, Ordem da (Egito)
A Ordem da Agricultura foi criada em 1932 pelo
rei Ahmad Fuad I, para agraciar os cidadãos
que tenham se destacado em projetos para o
desenvolvimento da agricultura. Graus: Oficial,
Comendador e Cavaleiro. Fita: Verde com listras
amarelas e bordas vermelhas.

030

Águia Alemã, Ordem da (Alemanha)
A Ordem de Mérito da Águia Alemã foi instituída
em 01 de Maio de 1937 por Adolf Hitler como
uma condecoração de caráter honorifico e destinada a estrangeiros. Possuia os seguintes graus :
Grã-Cruz , Águia Alemã com estrelas, Ordem da
Águia Alemã 1º , 2º e 3º Graus, Medalha de Mérito. Os graus foram reorganizados em 27/12/1943
:Grã-Cruz da Ordem da Águia de Ouro; Grã-Cruz
da Ordem da Águia Alemã; Ordem da Águia
Alemã 1º , 2º , 3º , 4º e 5º Classes; Medalha de
Prata e Bronze.

032

Águia Asteca, Ordem da (México)
A Ordem da Águia Asteca foi criada em 29 de
Dezembro de 1933 pelo Presidente Abelardo
L. Rodriguez, destinada a agraciar os Chefes de
Estado. Graus: Colar,Grã-Cruz, Estrela, 2ª,3ª e 4ª
Classe.Fita: Amarelo dourado.

033

Águia Branca, Ordem da (Polônia)
É a mais alta honraria polonesa entregue tanto
por mérito civil quanto militar. Ordem de cavalaria criada em 1325, por Ladislau IV da Polônia,
restabelecida em 01 de novembro de 1705 por
Augusto II e englobada, depois da anexação da
Polônia nas Ordens russas. Tinha uma só classe
de Cavaleiros; Grã-Cruz (com placa), azul escuro.
Reorganizada com o advento da Republica, em 16
de Outubro de 1992, por Mérito Civil ou Militar.

034

Águia Branca, Ordem da (Sérvia)
A Ordem da Águia Branca foi fundada em 23 de
Janeiro de 1883 por Milan I Obrenovic. Em 1903,
foi restabelecida por King Peter I Karadjordjevic.
Concedida a estrangeiros de destaque,bem como
os cidadãos da Sérvia. A Ordem da Águia Branca
foi atribuída em reconhecimento ao serviço civil
ou militar distinto (com espadas). Possui cinco
classes: 1ª Classe; 2ª Classe; 3ª Classe; 4ª Classe
e Cruz samaritana.

035

Águia Mexicana ,
Ordem da (México)
A Ordem da Águia Mexicana foi criada em 1º de
fevereiro de 1865 pelo Imperador Maximiliano,
para agraciar Embaixadores e Chefes de Estado. Graus: Grã-Cruz (com Colar para Chefes de
Estado), Grande Oficial, Comendador, Oficial e
Cavaleiro.

031

036

A Ordem da Águia de Ouro foi criada em 1995,
para premiar os serviços excepcionais à Republicado Cazaquistão. Fita: Verde com uma faixa
vermelha central.

A Ordem da Águia Negra foi instituída em 26 de
março de 1914, pelo Príncipe Wilholm Weid. Era
destinada por mérito, tanto para condecorar civis
ou militares. Possuía seis classes: Grã-Cruz; Estre-

Águia de Ouro, Ordem da
(Cazaquistão)

Águia Negra, Ordem da
(Reino da Albânia)
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la da Grã-Cruz; Grande Oficial; Estrela do Grande
Oficial; Comendador e Oficial. Fita: marrom com
bordas vermelhas. Essa Ordem foi descontinuada
em 1945.

037

Águia Negra, Ordem da (Alemanha)
Foi a mais alta Ordem de cavalaria do Reino
da Prússia. Primeira Ordem Prussiana fundada
em 17 de janeiro de 1701 por Frederico III de
Brandemburgo (posteriormente Frederico I, rei
da Prússia), na véspera de sua coroação. Tinha
uma única classe de Cavaleiros (em número de
30) , que usavam a Grã-Cruz com placa. Fita cor
de laranja.A ordem ficou obsoleta após a abdicação do Kaiser Wilhelm II em 1918, último rei
da Prússia.

038

Águia Romana, Ordem da (Itália)
A Ordem da Aguia Romanafoi fundada por Benito Mussolini em 1942,durante o advento do
governo fascista na itália. Com a queda do regime
fascista, em 1944, a comenda foi abolida. Era conferida aos Chefes de Estado e personalidades do
regime fascista. Graus: Cavaleiro da Grande Cruz,
Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

039

Águia Vermelha, Ordem da
(Alemanha - Baviera)
Foi uma Ordem de cavalaria do reino da Prússia
, fundada em 17 de novembro de 1705 pelo
Príncipe Jorge Guilherme, margrave de Bayrenth
e confirmada como Ordem Prussiana depois da
junção de Bayrenth à Coroa alemã. Possuia cinco
classes: Grã-Cruz; Grande Emblema da Cruz em
um colar ou em um cinto no ombro direito com
uma estrela no peito esquerdo; 1ª Classe: Crachá
em uma faixa no ombro direito com uma estrela
no peito esquerdo; 2ª Classe: Crachá em um colar
com uma estrela no peito esquerdo; 3ª Classe:
Crachá em uma fita no peito esquerdo; 4ª Classe: Crachá com uma fita no peito esquerdo. Fita
branca com duas listas cor de laranja. A honraria
era concedida a civis e militares, prussianos ou
não, em reconhecimento ao valor em combate,
liderança e mérito militar.
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040

Águia Silesiana (Alemanha)
Trata-se de uma condecoração instituída em
16 de junho de 1919 pelo comandante do VI
Armeekorps, Generallentnant V. Friedeburg e
concedida aos membros dos Freikorps que lutaram contra as forças polonesas que tentaram
repetidamente entre 1919 e 1921 anexar essa
região da Alemanha ao território do recém-criado
Estado polonês. A Águia de segunda classe era
entregue para três meses de serviços na Silésia.

041

Ahmed Shad, Ordem de
(Republica do Afeganistão)
Ordem instituída em 29 de setembro de 1981,
para homenagear Ahmed Shad . Era destinada
para premiar os civis que colaboraram para a implantação da Republica Popular Democrática do
Afeganistão. Essa Ordem era também destinada
aos estrangeiros. A Comenda foi descontinuada
em 1992.

042

Ambulância, Medalha para
Serviço de (Austrália)
Medalha foi instituída em 1999, para premiar os
enfermeiros e demais funcionários do serviço de
atendimento médico do exército para os atos
diferenciados praticados por seus membros em
um serviço de emergência. Fita: Branca, vermelha
e cinza prata.

043

Amizade, Ordem da
(Tchecoslováquia)
A Ordem da Amizade foi criada em 1976, pelo
governo socialista para agraciar os estrangeiros
de Mérito no desenvolvimento das relações
amistosas com a Republica Socialista da Tchecoslováquia, em especial nos domínios da política,
economia, cultura, cooperação cientifica ou de
mérito no desenvolvimento da cooperação e coexistência pacifica entre as nações. Fita: Vermelha
com listras vermelha, branca e azul no centro.
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044

Amizade,Ordem da (Gabão)
A Ordem da Amizade foi criada em 15 de setembro de 1961 e descontinuada em 1971. Era
destinada aos estrangeiros. Fita: Verde e Amarela
com uma listra branca ao centro e bordas azul e
vermelha.

045

Amizade, Ordem da
(Republica Popular da China)
A Ordem da Amizade foi criada em outubro de
1960, pelo presidente Mao, para selar a amizade
entre a China e a Rússia comunista. Fita: Vermelha com duas listras de amarelo.

046

Amizade das Nações, Ordem da
(Republica de Bielo-Russia)
A Ordem da Amizade das Nações, foi instituída
em 21 de Maio 2002, para agraciar as contribuições para o fortalecimento da paz, relações de
amizade e cooperação entre as nações. Fita: Azul.

047

Amizade do Povo, Ordem da
(Rússia – Federação)
A Ordem da Amizade do Povo foi instituída em
1992, para substituir a Ordem URSS da Amizade
dos Povos. Foi descontinuada em 1994, passando
a ser a Ordem da Amizade. Fita: vermelha com
duas estreitas linhas amarelas ao centro e bordas
azuis e branca e verde e branca.

048

Amizade dos Povos,
Ordem da (Rússia URSS)
A Ordem da Amizade Entre os Povos,foi criada
em 17 de dezembro de 1972, para agraciar o
trabalho de reforço da amizade entre a URSS
e outros paises socialistas. Fita: Vermelha com
duas pequenas listras amarelas ao centro considerando uma das bordas branca e azul e a outra
branca e verde.

049

Amizade entre os Povos, Ordem
(Republica do Afeganistão)
A Ordem da Amizade entre os Povos, foi instituída
em 24 de Dezembro de 1980. Ordem destinada a premiar representantes estrangeiros que
demonstrassem trabalho em prol da Republica
Popular Democrática do Afeganistão. Dividia-se
em três Graus: Grande Oficial, Oficial e Comendador. Essa Ordem foi descontinuada em 1992.
Fita na cor vermelha.

050

Amir Ghazi Amanullah, Medalha
(Republica do Afeganistão)
Medalha instituída em 15 de Fevereiro de
1986, para enaltecer a memória de Amir Ghazi
Amanullah. Destinada aos cidadãos nacionais e
estrangeiros. Possuía uma classe somente. Fita
em tons de amarelo, laranja e vermelho. Essa
Medalha foi descontinuada em 1992.

051

Antarctica, Medalha da
(Estados Unidos)
A Medalha da Antarctica foi instituída em 7 de
julho de 1960, para qualquer membro das Forças
Armadas dos Estados Unidos, cidadãos e estrangeiros que residam nos Estados Unidos, que após
1º de janeiro de 1946, serviu, prestou serviços
ou serve no continente antárctico.

052

Angkatan Ratu Adil, Medalha de
Serviço Militar para (Indonésia)
A Medalha foi criada em 1947 para agraciar os
militares que participaram das operações em
Angkatan Ratu Adil. Fita: Vermelha com listras
pretas.

053

Anna Betancourt, Ordem de (Cuba)
A Ordem de Anna Betancourt foi instituída por
Fidel Castro em 12 de dezembro de 1979, para
agraciar as contribuições à luta pela independência e a paz em Cuba. Fita: Vermelha com listras
amarelas nas bordas.
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054

059

A Medalha da Antártica foi criada em 01 de
Setembro de 2006 pela rainha Elizabeth II, para
agraciar os neozelandeses que participaram de
programas de preservação, exploração, pesquisa
e expansão cientifica no continente Antártico.
Fita: Branca.

A Medalha do 10º Aniversário da Revolução Saur,
foi instituída em 1989, para comemorar a Revolução Saur. Possuía um só grau : Ouro. A Fita era na
cor verde. A Medalha foi descontinuada em 1992.

Antártica, Medalha da
(Nova Zeelândia)

055

Antártica, Medalha de Serviços
na (Austrália)
A Medalha de Serviços na Antártica, foi criada
em 2 de junho de 1987, para premiar o serviço
extraordinário, ligado à expedições australianas
na Antártica. Fita: branca com bordas azuis.

056

Andes, Medalha dos (Argentina)
A Medalha da Campanha dos Andes foi criada
em 1883, para honrar os soldados do exército
argentino que tiveram grande coragem e bravura
na Campanha dos Andes, quando as tribos do cacique Nancucheo foram derrotadas e, em 1898,
o governo construiu um forte no Vale Maipú .
Fita: azul claro e branca.

057

Angola, Medalha de (Cuba)
A Medalha para a Vitória de Cuba na Revolução de Angola, foi criada por Fidel Castro para
agraciar os cubanos que lutaram junto aos revolucionários daquele país pela independência
de Angola. Fita: Azul, branco,vermelho, amarela
e preta.

058

Aniversário da Republica da Coréia,
Medalha de (Republica da Coréia)
Medalhas Comemorativas de Aniversário da
Republica da Coréia (Coréia do Sul), proclamada
em 15 de agosto de 1948; respectivamente : 10,
20, 30 e 40 anos.

Aniversário da Revolução,
Medalha (Republ do Afeganistão)

059A

Al Nahayyan, Ordem de
(Emirado de Abu Dhabi)
Cinco Classes: Grande Colar, Grande Comendador, Comendador, Presidente e Vogal. Fita: vermelho-escuro com bordas vermelhas e brancas.

060

Apoio de Combate, Medalha
(Estados Unidos)
A Medalha de Apoio de Combate foi instituída
para agraciar os membros da Agência de Inteligência da Defesa Civil dos Estados Unidos da
América.Fita: Branca com linha vermelha central
e bordas azul escuro e azul claro.

061

Alberto – O Urso – Ordem
(Alemanha)
Ordem de Cavalaria dos Ducados de Anhalt,
fundada em 18 de novembro de 1836 pelos
príncipes soberanos da Casa de Anhalt.A fita é
verde escura com orla vermelha. Alberto I de
Brandemburgo, chamado “ O Urso” , margrave
e eleitor de Brandemburgo e fundador da Casa
do mesmo nome e também fundador de Berlim
(1106 – 1170) Um dos seus descendentes, Alberto, foi o último Grão Mestre da Ordem Teutônica
, de que secularizou ,em 1525,os domínios da
Prússia, transformando-os em Ducado, para seu
proveito (1490 – 1568).Classes: Cinco classes:
Grã-Cruz, Estrela da Grã-Cruz, Comendador da
Estrela, Comendador, Cavaleiro de 1ª Classe e
Cavaleiro de 2ª Classe. Fita: verde com bordas
vermelhas.

062

Alberto, O Valoroso,
Ordem de (Saxônia)
Ordem da cavalaria do Reino da Saxônia , fundada
por Frederico Augusto II em 31 de Dezembro de
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1850, para homenagear a memória do Duque
Albert – O Bravo – fundador da Dinastia Albertine. Uma variação da condecoração foi criada em
1866 para galardoar os militares. Compreende
quatro classes: Cavaleiro de 1ª Classe – com coroa; Cavaleiro de 1ª Classe com coroa e espadas;
Cavaleiro de 2ª classe com espadas e Cavaleiro.
A Ordem de Albert foi inicialmente atribuída à
todos aqueles que prestaram serviços relevantes
para o Estado, ou que se distinguiram através
do mérito civil, ciência, arte, etc..., que tenha
merecido reconhecimento do governo”. Com
inicio em 1866, a Ordem de Albert foi oferecida
aos militares de mérito no campo e, para indicar
este, um par de espadas cruzadas foram adicionadas à Medalha. A fita é verde com orla branca.
Alberto (Frederico Augusto) rei da Saxônia –
1808 a 1902 – Comandou o 12º Corpo durante
a guerra franco-alemã(1870 – 1871) e subiu ao
trono em 1873.

062A

Alberto da Belgica, Rei (Belgica)

de divulgar ou fortalecer as tradições da Marinha
do Brasil, honrando os seus feitos ou realçando
os seus vultos históricos. Na face da Medalha, a
efígie do Chefe excelso com a legenda “Almirante
Tamandaré”, esbatida e apenas legível, em fundo ligeiramente côncavo e espelhado, de que
ressaltam a figura e as letras em fosco, e no re,
entre palmas em arco, a incrição de suave relevo
em sete linhas: A – Marinha – Brasileira ao seu
Glorioso Patrono – 1957.

064

Alexandre, Ordem de
(Reino da Bulgária)
A Real Ordem de Alexandre foi instituída em 25
de Dezembro de 1881, pelo Príncipe Alexandre
I.Essa Ordem Honorifica era destinada a premiar
todos os cidadãos que se destacassem nas Artes e
nas Ciências. Graus: Colar da Grã-Cruz, Grã-Cruz,
Estrela da Grã-Cruz, Grande Oficial e Comendador. Fita: vermelha.

065

Medalha Comemorativa do Rei Alberto da Belgica,
instituída pelo Rei Balduino em 17 de fevereiro
de 1962, para comemorar o serviço do Rei Alberto, Chefe do Exército Belga durante o período
1914/1918. A Medalha era para todos os que
tinham contribuído com “bons e leais serviços”
nas forças armadas a qualquer momento entre 18
de dezembro de 1909 e 18 de fevereiro de 1934.

Alexander Carl, Medalha
(Ducado de Anhalt)

063

Alexandrino de Alencar,
Medalha-Prêmio (Brasil)

Alcântara, Ordem Militar de
(Espanha)
Ordem religiosa e militar da Espanha, fundada em
1156 no Reino de Leão à imitação da Ordem dos
templários e, de caráter quase exclusivamente
estremenho. Foi esta Ordem reconstituída pelos
reis de Espanha, abolida pela republica em 1872 e
restabelecida em 1874 por Affonso XII. Fita verde.

63A

Almirante Tamandaré, Medalha
(Brasil)
Decreto n.42112 de 20 de agosto de 1957 –
Agraciar autoridades, instituições e pessoas
civis e militares, brasileiras ou estrangeiras, que
tenham prestado relevantes serviços, no sentido

A Medalha comemorativa – 1848/1849 – Alexander Carl - foi instituída em 20 de junho de 1849,
pelo Ducado de Anhalt para glorificar a memória
de Alexander Carl. Fita: branca com uma listra
verde ao centro e nas bordas.

066

Aviso Nº 4306, de 13 de Dezembro de 1915 e
2902, de 22 de Setembro de 1934. Objetivo : a ser
concedida, anualmente, ao Sargento que, sendo
de exemplar comportamento, obtiver a primeira
colocação em curso de Aperfeiçoamento. Características: o prêmio consiste de uma Medalha
de ouro de 35 mm de diâmetro e 32 gramas de
peso,tendo no a efígie daquele Almirante, circundada pelas palavras “Associação Beneficente
do Corpo de Suboficiais da Armada” e, no re, a
inscrição “Ao Mérito” e o emblema da mesma
Associação, constante este de uma âncora, tendo
entrelaçados uma bóia salva-vidas e um ramo
de louros. A Medalha será pendente a uma fita
verde-claro.
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067

071A

A Medalha de Altruísmo foi criada em 1959, para
agraciar os cidadãos da Mongólia. Fita : Azul claro
com bordas amarelas.

Instituido pelo Presidente Macapagal, para apoio
de reforma agrária.

068

Arma da Reserva, Medalha
da (Estados Unidos)

Altruísmo, Medalha de (Mongólia)

Ajuda Alimentar, Medalha da
(Bélgica)
Medalha instítuida em 31 de Maio de 1919, pelo
Comitê de Ajuda Alimentar da Bélgica durante a I
Guerra Mundial, destinada a premiar àqueles que
contribuíram para o abastecimento dos soldados
belgas – 1914 – 1918. An: Entre a coroa de folhas
de carvalho o busto da Rainha Isabel e na lateral
direita a assinatura do escultor “G.Devreese”. Re:
No centro entre ramos de trigo o monograma
“CN” (Comitê Nacional) entre as datas “ 1914 –
1918” e na orla a inscrição “ Em memória da Sua
Cooperação em Línguas Francesa e Flamenga”.
Medalha de formato circular em bronze dourado,
medindo 3,4 cm. seda vermelha com duas listras
brancas (laterais).

069

Arado de Ouro, Ordem do (Filipinas)

072

A Medalha Arma da reserva foi instituída em 3 de
março de 1971, para agraciar o pessoal do nível
de Coronel e, acima de quatro anos de serviços
prestados, desde 3 de março de 1971, com uma
unidade do componente da reserva do Exército,
para o comportamento exemplar, eficiência e
fidelidade. Fita: Amarelo com uma faixa vermelha
ao centro tendo ao lado linhas azuis e brancas.

073

Armistício, Medalha do (Austrália)
Medalha instituída em 1998, destinada aos veteranos da Primeira Guerra Mundial ainda vivos
na comemoração do 80º Aniversário do Armistício. Fita: vermelha com listra preta no centro e
bordas pretas.

Apoio Logístico, Medalha de
(Austrália)

074

A Medalha de Apoio Logístico no Vietnã foi instituída em 24 de fevereiro de 1993, para premiar o
serviço de apoio australiano das Forças Armadas
no Vietnã. Fita: Amarela com três listras vermelhas centrais com bordas vermelhas e pretas à
esquerda e azul e preta à direita.

A Medalha de Artes e Letras foi criada em 1853,
para premiar as contribuições importantes para
a cultura, especialmente música, arte dramática
e literatura.

Artes e Letras, Medalha de (Suécia)

075

070

Armadas de Angola, Medalha
(Angola)

A Medalha de Apreço foi criada em 1973, para
agraciar os soldados que tenham demonstrado
amizade e companheirismo junto aos irmãos de
armas. Fita: Branca com bordas azuis.

A Medalha Armadas Nacional de Angola, foi
instituída em 1978, pelo governo de Angola para
premiar os soldados do Exército, Marinha e Aeronáutica que contribuíram para a independência
de Angola. Uma classe somente. Fita verde.

071

076

Apreço, Medalha de (Israel)

Ar, Medalha do (Estados Unidos)
A Medalha do Ar foi instituída em 11 de Maio de
1942 pelo Presidente Roosevelt, para agraciar a
realização meritória aérea durante o vôo. Fita:
Azul com listras laterais laranja.

Ártico, Medalha da Defesa do
(Rússia URSS)
A Medalha para a Defesa do Ártico Russo foi
criada em 5 de Dezembro de 1944, para militares
e civis envolvidos na defesa da região do Murmansk em 29 de Junho de 1941.Fita: Azul pálido
com faixa verde ao centro e bordas brancas.
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077

Ashoka Chakra, Medalha (Índia)
A Medalha Ashoka Chakra foi criada em 4 de
janeiro de 1952 pelo Presidente da Índia. Foi
descontinuada em 27 de janeiro de 1967, sendo
substituída pela Aihoka Chakra, o Chakra Kirti e o
Chara Shaurya. Para agraciar os atos de coragem
em situações de combate. Fita: Verde com listras
laranja ao centro.

078

Amizade, Medalha da
(Republica Árabe do Egito)
A Medalha da Amizade foi criada em 1964, para
premiar todos os que trabalharam na construção
da barragem de Assuão. Fita: Verde com duas
listras amarelas.

079

Antonio Maceo, Ordem de (Cuba)
A Ordem de Antonio Maceo foi estabelecida por
Fidel Castro em setembro de 1965, para agraciar
o mérito militar. Fita: Vermelha , branca e azul,
com uma faixa amarela para cada lado do branco.

080

Anunciação, Ordem da (Itália)
A Ordem da Anunciação ou Ordem Suprema da
Santíssima Anunciação é a mais alta honraria da
Casa de Savoia. Ordem da Cavalaria, fundada
em 1362 por Amadeu VI, Duque de Saboya. O
fundador colocou esta Ordem sob a invocação da
Virgem, mandando gravar na respectiva insígnia
a Anunciação. A condecoração é em forma de
colar. A insígnia, pendente de um colar, é usada
ao pescoço, com placa do lado esquerdo. Essa
condecoração só é concedida a soberanos ou a
personagens importantes; os seus titulares recebem do rei o tratamento de primos. A Ordem não
é reconhecida pela Republica Italiana mas, como é
uma Ordem de cunho familiar, antiga e tradicional
, continua a ser conferida no país.

081

Aniversário de Gustavo V,
Medalha (Suécia)
A Medalha comemorativa do Aniversário de 70
Anos do Rei Gustavo V, foi criada em 1928, para
premiar os membros da corte. Fita: Azul Claro.

082

Aniversário de Gustavo V,
Medalha (Suécia)
A Medalha Comemorativa dos 85 Anos do Rei
Gustavo V, foi criada em 1967, para agraciar todos
os cidadãos e súditos da Suécia. Fita: Azul pálido.

083

Aniversário de Gustavo V,
Medalha (Suécia)
A Medalha comemorativa dos 90 Anos do Rei
Gustavo V, foi criada em 21 de maio de 1948, para
premiar os membros da Casa Real, Deputados, Embaixadores e cidadãos da Suécia. Fita: Azul pálido.

084

Aniversário 1300 Anos da Bulgária
(Republica Popular da Bulgária)
A Medalha Comemorativa dos 1300 Anos de
existência da Bulgária, foi instituída em 1976 para
marcar essa significativa data. Fita: Branca com
faixas branca, verde e vermelha.

085

Ashantee, Medalha da Guerra
(Reino Unido)
A Medalha da Guerra Ashantee,foi criada em 1
de junho de 1874,para premiar a participação na
Campanha contra a Ashantee na Costa do Ouro
(atual Gana) entre 9 de junho de 1873 e 4 de
fevereiro de 1874. Fita: Amarelo com bordas e
linhas pretas.

086

Associação de Bombeiros,
Medalha da (Nova Zeelândia)
A Medalha da Associação de Bombeiros foi criada
em 1881, para atendimento em 5 anos com uma
Brigada de Incêndio da Nova Zeelândia. Um “bar”
é concedido para cada serviço adicional de 2 anos.
Fita: Vermelha.

086A

Associação de Veteranos da
I Guerra (Belgica)
Medalha Belga criada pela Associação de Veteranos da I Guerra, comemorativa pelos 50 anos do
inicio da Primeira Guerra Mundial. Cunhada em
15 de novembro de 1964.
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087

089

A Ordem das Artes e das Ciências foi criada em
1953, pelo principe regente,em nome do Rei
Ahmad Fuad, para agraciar os artistas e cientistas
que tenham contribuído para o desenvolvimento
das Artes e das Ciências . Graus: Comendador,
Oficial e Cavaleiro. Fita: Marron com listras vermelhas e bordas azuis.

A Medalha “Artista do Povo” foi instituída pela
Republica Popular da Albânia, em 26 de outubro de 1960, para homenagear os cantores,
compositores,bailarinos e atores de teatro, cinema e ópera cujas obras exibidas traga grande
valor artístico para o desenvolvimento das artes,
do espetáculo na Albânia. Uma só classe: 1ª
Classe. Fita: amarela com duas listras brancas.

Artes e das Ciências, Ordem das
(Republica Árabe do Egito)

087A

Artista do Povo, Medalha
(Republica Popular da Albânia)

Aisne, Batalha de 1914-1918
(França)

090

A Medalha Comemorativa da Grande Guerra
instituída em 23 de junho de 1920, para premiar
todos os militares em serviço durante a grande
guerra, também elegíveis para civis envolvidos
notrabalho de guerra de várias formas. A Batalha de Aisne,também conhecida como terceira
batalha de Champagne foi uma batalha ocorrida em 1917, pela Frente Ocidental na Primeira
Guerra Mundial. Foia principal ação da ofensiva
Nivelle pelos franceses durante a guerra. O
combate terminou em desastre tanto para o
exército da França quanto para o Comandante
Robert Nivelle, que teve sua carreira arruinada e
colaborou para um motim generalizado no exército. Nivelle fomentou seu plano para Aisne em
dezembro de 1916, após substituir Joseph Joffre
como Comandante-em-Chefe do exército francês.

Medalha de Serviço Ativo, foi instituída em 13
de setembro de 1988, pela rainha da Inglaterra,
para condecorar os soldados das Forças Armadas
Australianas em operações de guerra no Kuwait,
Afeganistão, Iraque e Namíbia. Fita: tarja vermelha central sobre branco, listra verde separada
por estreita faixa amarela e estreitas margens
castanho escuro.

088

Artista Benemérito, Medalha
(Republica Popular da Albânia)
A Medalha “Artista Benemérito” foi instituída
pela Republica Popular da Albânia, em 26 de
outubro de 1960, para homenagear cantores, compositores, diretores de orquestras,
músicos, encenadores, bailarinos e atores de
teatro, cinema e ópera, que criaram obras de
grande qualidade artística que contribuíram
para o desenvolvimento nas artes do espetáculo na Albânia. Fita: Branca com bordas
amarelas.

Ativo, Serviço (Austrália)

091

Ativos 1945 – 75,
Medalha de Serviços (Austrália)
A Medalha de Serviços Ativos – 1945 – 75, foi
instituída em 11 de dezembro de 1997, pela
rainha da Inglaterra, para premiar os soldados
australianos que participaram do serviço bélico
entre 3 de setembro de 1945 e 14 de fevereiro de
1975. Fita: uma faixa vermelha central, ladeada
por amarelo, azul claro, verde escuro e roxo.

092

Atos de Espera ,
Medalha de (Grécia)
A Medalha de Atos de Espera foi estabelecida em
11 de novembro de 1940 e, descontinuada em
1950. Era destinada aos voluntários da reserva
do exército. Fita: Amarela com bordas pretas.

093

Atos Excepcionais,
Medalha de (Grécia)
A Medalha de Atos Excepcionais foi criada em 1998
para galardoar os soldados e oficiais do exercito grego que realizaram atos de especial valor na defesa da
pátria. Fita: Branca com uma listra azul no centro.
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094

097

A Medalha de Atos Meritórios foi criada em 1917,
para o serviço ao Estado, atos de coragem, salvamentos e muito dedicação ao trabalho. Graus:
Ouro, Prata e Bronze. Fita: Púrpura.

A Ordem da Austrália, é uma Ordem de cavalaria
estabelecida por Elizabeth II do Reino Unido, Monarca da Austrália, em 14 de Fevereiro de 1975,
com o propósito de reconhecimento aos cidadãos
australianos e outras pessoas por seus feitos ou
serviços meritórios. As pessoas premiadas que
não são cidadãos australianos recebem-no na
categoria de “Honorários”. A Ordem é dividida de
acordo com as divisões militares gerais, com os
seguintes graus, em seqüencia de antiguidade :
Cavaleiro ou Dama; Companheiro; Oficial; Membro; Medalha da ordem da Austrália .

Atos Meritórios, Medalha de (Egito)

095

Aviz, Ordem Militar de (Portugal)
Tradicionalmente militar, essa Ordem parece
ter-se originado na Espanha, como ramo da Ordem de Calatrava, embora muitos historiadores
afirmem sua criação em Portugal, no século XII,
por Dom Afonso Henriques. No século XVI, a
Ordem de Aviz passou à administração dos reis
de Portugal e, a partir do século XVIII, tornou-se
exclusivamente de caráter honorifico militar.
Trazida para o Brasil pelo Príncipe Regente Dom
João, aqui vigorou durante sua estada, e, em
seguida, sob o grão-mestrado de Dom Pedro,
até 1827, quando foi abolida. Reorganizada anos
mais tarde, e tendo confirmada sua finalidade
especifica de premiar serviços militares, voltou
a ser conferida, sendo a única Ordem honorifica
portuguesa mantida pelo Governo Provisório,
após a Proclamação da Republica no Brasil. Definitivamente abolida em 1891, foi, no entanto,
mantida em Portugal, servindo ao império e à
Republica daquele país.

096

Ayacucho, Ordem Militar de (Peru)
A Ordem Militar de Ayacucho foi criada em 30
de Novembro de 1944, para agraciar militares,
guardas-civis e funcionários da Guarda Republicana por serviços distintos em cargos de comando ou por longos períodos. Graus: Grã-Cruz,
Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.
Fita: Vermelha com uma faixa branca ao centro.

096A

Ayacucho 1824, Medalha de (Peru)
A Medalha de Ayacucho foi criada em 1824, para
a participação na batalha de Ayacucho em 9 de
dezembro de 1824. Fita: Vermelho e branco.

Austrália , Ordem da (Inglaterra)

098

Atiradores, Medalha dos (Austrália)
A Medalha dos Atiradores foi instituída em13 de
setembro de 1988. Para os melhores atiradores
de elite. Fita: azul escuro com listras vermelhas
e bordas azuis.

099

Atos de Bravura, Ordem por
(Republica Popular da Albânia)
A Ordem por Atos de Bravura foi instituída em
1945, logo após o término da Segunda Guerra
Mundial e o advento do comunismo na Europa,
pelo governo da Republica Popular da Albânia.
Foi criada para premiar os atos de valor excepcional, tanto civis como militares. Foram criadas três
classes: 1ª Classe: Medalha de ouro; 2ª Classe:
Medalha de prata; 3ª Classe: Medalha de bronze.
Fita: desconhecida.

100

Azad Kashmir, Medalha (Paquistão)
A Medalha Azad Kashmir foi criada para comemorar o nascimento de Azad Kashmir. Fita : Listras
iguais de Amarelo, Vermelho, Branco e Verde.
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B

Bandeira do Trabalho, Ordem da
(Polônia)
A Ordem da Bandeira do Trabalho foi criada em 2
de Julho de 1949 e, descontinuada em 1992. Para
cidadãos ou organizações por mérito na economia
nacional, ciências, artes, cultura, defesa, bem como
para serviços públicos. Graus: 1ª e 2ª Classe. Fita:
Vermelho escuro com listras laterais vermelhas.

102

Bandeira do Trabalho, Ordem da
(Albânia)
A Ordem da Bandeira do Trabalho foi instituída em
18 de janeiro de 1965 pelo governo da Republica
Popular da Albânia. A comenda visa condecorar
os cidadãos, a coletividade, instituições públicas,
grupos de trabalho e organizações sociais para
ações distintas e particulares na luta para construir
o socialismo, para reforçar a defesa da nação,para
grandes realizações qualitativas e quantitativas para
a economia, no transporte, mineração,agricultura,
construção, comércio, ciência, educação,arte, cultura e outras atividades. Possui duas classes: 1ª Classe:
Medalha de ouro e 2ª Classe: Medalha de prata. Fita:
vermelha com listras centrais verde.

103
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105

Bandeira Vermelha,
Ordem da (Rússia)
A Ordem da Bandeira Vermelha foi criada em 1º
de Agosto de 1924, para agraciar indivíduos com
coragem, devoção e bravura na batalha ou de unidades militares que contribuíram para o êxito de
uma batalha ou operação em tempo de guerra.
Fita: Vermelha com uma listra branca ao centro.

106

Bandeira Vermelha do Trabalho,
Ordem da (Rússia URSS)
A Ordem da Bandeira Vermelha do Trabalho,foi
criada em 7 de Setembro de 1928, para agraciar
indivíduos ou organizações por serviços meritórios em produção, pesquisa e administração
pública. Graus: Existem seis (6) tipos. Fita: Azul
escuro com bordas azuis.

107

Bandeira Yugoslava, Ordem da
(Republica Socialista da Yugoslavia)
A Ordem da Bandeira Yugoslava foi instituída
em 26 de novembro de 1947, para agraciar os
cidadãos que tenham contribuído para o desenvolvimento e fortalecimento da cooperação
pacifica e amizade entre a Yugoslavia e outras
nações. Graus: 5 Classes. Fita: Azul com bordas
vermelhas e brancas.

Bandeira, Ordem da
(Republica Popular da Albânia)

108

A Ordem da Bandeira da Republica Popular da Albânia foi criada em 9 de Julho de 1945, logo após o
término da Segunda Grande Guerra e do advento do
comunismo na Europa. Foi instituída como mérito
aos que contribuíram na construção do socialismo.
Uma única classe: Medalha de mérito. Fita: vermelha lisa.

A Ordem da Bandeira de Guerra foi instituída em
1º de Janeiro de 1952, para premiar o comandante militar supremo na liderança e sucesso das
Forças Yugoslavas. Fita: Vermelha com bordas em
ouro e faixa central também em ouro.

104

Bandeira Nacional, Ordem da
(Coréia do Norte)
A Ordem da Bandeira Nacional foi criada para agraciar os Chefes de Estado, Embaixadores e demais
personalidades que tenham divulgado a cultura,
ciência e tecnologia da Republica Popular da Coréia
do Norte.

Bandeira de Guerra, Ordem da
(Republica Socialista da Yugoslavia)

109

Bandeira Vermelha,
Ordem da (Mongólia)
A Ordem da Bandeira Vermelha de Valor
Militar,foi criadaem 1926 como Ordem de Valor
Militar. Rebatizada em 1931. Para agraciar os
serviços militares e para o fortalecimento das
Forças Armadas da Republica. Fita: Listras iguaus
de vermelho, azul e amarelo.
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110

Bandeira Vermelha , Ordem da
(Tchecoslováquia)
A Ordem da Bandeira Vermelha foi instituída em
1955 pelo governo socialista da Tchecoslováquia,
para premiar todos os cidadãos nacionais e, ou
estrangeiros que tenham contribuído para o
desenvolvimento do socialismo no país. Fita: Vermelha com listras vermelhas escuras nas bordas.

111

Bandeira Vermelha, Ordem da (Afeganistão)
A Ordem da Bandeira Vermelha foi instituída
em 24 de Dezembro de 1980. Era destinada aos
militares e civis que desempenhassem serviços
em favor da Republica Popular Democrática do
Afeganistão. Essa condecoração foi descontinuada em 1992. Fita vermelha com uma listra branca
assimétrica.

112

Badge de Hamburgo (Alemanha)
Badge de Honra em Combate Hamburgo da 1ª
Guerra Mundial. Este badge é erroneamente
chamado de “Badge de Hamburgo”, na realidade esta é uma condecoração da cidade de
Dresden, Hamburgo é a cidade do fabricante da
condecoração.

112A

Badge de Piloto da Baviera
(Reino da Baviera)
Criado em 15 de fevereiro de 1913, pelo Kaiser
Wilherm II. Emitido para praças, bem como
oficiais e oficiais não comissionados. O piloto
era contemplado com o Badge, depois que ele
ganhou experiência no combate aéreo.

113

Badge de Piloto da Prússia (Prússia)
Criado em 27 de Janeiro de 1913, pelo Kaiser
Wilherm II. Emitido para praças, bem como
oficiais e oficiais não comissionados; o piloto da
Prússia contemplado recebia um distintivo de
prata. Era normalmente apresentado ao piloto
depois que ele ganhou experiência no combate
aéreo. A frente do emblema retrata um monoplano sobrevoando uma aldeia perto de uma

montanha, rodeado de coroas de louros e folhas
de carvalho, juntas na base com um laço de fita.
As folhas de louro sobre a esquerda simbolizam
a vitória, enquanto as folhas de carvalho à direita
simbolizam a força. No topo do emblema é uma
coroa imperial prussiana , que representa uma
Alemanha unificada.

114

Badge de Baronete (Nova Zeelândia)
O Badge de Baronete foi criado em 1624 para
baronetes da Nova Escócia, por James I, e, reorganizada em 1929 por George Baronets. É usado
pelos detentores do titulo hereditário de Barão.
Fita: Laranja-amarelada e bordas azuis.

115

Badge de Ferido em Combate
(Alemanha - 1ª Guerra)
O emblema do Badge de ferido em Combate foi
estabelecido em 03 de Março de 1918 por Guilherme II Imperador da Alemanha e rei da Prússia. Possuía três Classes: Ouro, Prata e Bronze.
Foi instituído em reconhecimento aos ferimentos
recebidos em combate por militares alemães.
Muitos soldados foram agraciados com o famoso
emblema de ferido em combate em pelo menos
uma das três classes.O Badge negro era concedido há menos de três ferimentos; o Badge de
prata era concedido por três ou mais ferimentos
e o Badge de Ouro era concedido por ferimentos
de grande gravidade. Julius Buckler pode ter sido
o único alemão a receber o Badge de ouro.

116

Baia dos Porcos, Medalha da (Cuba)
A Medalha da Baia dos Porcos, foi instituída
por Fidel Castro para premiar os cubanos que
lutaram durante a invasão da praia Girón (Baia
dos Porcos) em Cuba. Fita: Azul e verde com uma
listra vermelha ao centro.

117

Báltico, Medalha do (Reino Unido)
A Medalha do Báltico foi criada em 23 de Abril de
1856, para agraciar oficiais e praças da Marinha
Real que serviram no Báltico de março de 1854
até o levantamento do bloqueio em 1855. Fita:
Amarelo com bordas azuis.
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Banho, Ordem do (Grã-Bretanha)
A mais honorável Ordem Militar do Banho, também conhecida como Ordem de Bath, é uma
Ordem de Cavalaria Britânica fundada por Jorge
I em 18 de maio de 1725. O nome deriva da cerimônia medieval para a nomeação de cavaleiro,
que incluía o banho, símbolo da purificação,
como um dos seus elementos. Os cavaleiros
assim consagrados ficavam conhecidos como
os “Cavaleiros do Banho”. Jorge I regularizou os
Cavaleiros do Banho como Ordem Militar. A Ordem consta do soberano, do Grão-Mestre e de
três classes de membros : Cavaleiros Grã-Cruz
ou Dama Grã-Cruz; Cavaleiro-Comandante ou
Dama-Comandante e Companheiro. Os agraciados da Ordem são normalmente oficiais militares
veteranos ou civis. A Ordem do Banho é a quarta
mais antiga das Ordens Britânicas de Cavalaria.

119

Bartolomeu Szemere,
Medalha (Hungria)
A Medalha Bartolomeu Szemere foi criada em
2001, para agraciar os cidadãos que se dedicam
às entidades assistenciais.

119A

Bartolomeu de Gusmão,
Medalha (Brasil)
Criada pelo Decreto N.68.886 de 6 de julho de
1871. São premiados os militares e civis do Comando da Aeronautica que tenham prestado
relevantes serviços à Força Aérea Brasileira. A
entrega das Medalhas será sempre no dia 25 de
março de cada ano, quando da comemoração do
“Dia do Especialista da Aeronautica”. A Medalha
estampa a efigie do padre Bartolomeu de Gusmão, nascido em Santos (SP) em 1685 e falecido
em 1724. Padre Bartolomeu de Gusmão foi um
dos precursores da aviação.

120

Barão de Laguna,
Medalha do (Brasil)
Mesmo após o término da Segunda Campanha
de Cisplatina, permaneceram no Uruguai, forças
luso-brasileiras, apoiadas por uma esquadra,sob
o Comando em Chefe de Carlos Frederico Lecór,
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o Barão de Laguna. Através do Decreto de 31 de
janeiro de 1823, Dom Pedro I resolveu premiar o
Exército e a Esquadra, por importantes e distintos
serviços prestados na província de Montevidéu,
concedendo uma Medalha de distinção. A Medalha é em forma de cruz, encimada pelo timbre da
Casa de Bragança (um dragão alado). No an,em
campo de esmalte azul, um ramo de oliveira
posto sobre o serro de Montevidéu (emblema da
Banda Oriental), indicando a pacificação concluída pelas armas nacionais. Na orla, em esmalte
verde, a palavra “Montevidéu” e dois ramos.
No re um circulo verde com a legenda “Petrus
I” Na orla,em esmalte verde claro,uma coroa
de louro formada por dois ramos.Nos braços
da cruz eram marcados os anos de serviço na
Província Cisplatina. As Medalhas eram de ouro
para os Oficiais Generais, de prata e ouro para
os Oficiais, de metal branco ou estanho fino para
os Oficiais Inferiores, praças e empregados civis
que tivessem graduações militares. A Medalha
pendia de uma fita verde com bordas amarelas
e era para ser usada no lado esquerdo do peito.
Aos Oficiais Generais era permitido o uso no
pescoço, nos dias de gala. Na fita um passador no
mesmo metal da Medalha, tem gravado o ano de
1822 em números romanos (MDCCCXXII). Todos
os passadores são hexagonais e ligeiramente
curvos,orlados por uma grinalda de louro.

121

Baronete (Reino Unido)
O titulo de Baronete foi criado em 1624 para os
fidalgos de Nova Escócia por James I, e em 1929
por George V para todos os Baronetes. Usado
pelos detentores entre Baronetes da Nova Escócia, da Inglaterra, da Irlanda, da Grã-Bretanha
e do Reino Unido. Fita: Laranja amarelada com
bordas azuis.

122

Basuto, Medalha (Reino Unido)
A Medalha Basuto foi criada em 1880, para agraciar a participação na guerra Zulu entre 1877 e
1879 (11 de janeiro a 1º de setembro de 1879).
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123

126

A Grande Medalha de Bauhinia foi criada para
agraciar a contribuição – ao longo da vida – para
o bem estar de Hong Kong. Fita: Vermelha com
bordas amarelas.

A Medalha da Batalha de Waterloo foi criada em
10 de Março de 1816, para agraciar todos os soldados que participaram da Batalha de Waterloo.
Fita: Vermelha com bordas azuis.

124

127

A Medalha da Batalha do Nilo foi criada em
1799,pelo agente do Almirante Nelson, Alexander Davison, para agraciar os oficiais e soldados
que participaram na Batalha do Nilo em 1º de
agosto de 1798.Foram cunhadas Medalhas de
ouro para o Almirante Nelson e seus oficiais;
Cobre-Dourado para os subalternos e, Cobre-Bronzeado para os marinheiros.(essa ultima,
com a adição de uma fita).

A Medalha para a Batalha de Karama foi criada
em 1969 pelo rei Hussein Talal,para agraciar os
soldados jordanianos que defendiam a Vila de
Karama contra um ataque israelense em23 de
março de 1968,durante a Guerra Árabe-Israelense de 1967/68. Fita: Vermelha com bordas
azuis e amarelo.

Bauhinia, Grande Medalha de
(Hong Kong)

Batalha do Nilo, Medalha da
(Reino Unido)

125

Batalha Naval do Riachuelo, Medalha da (Brasil)
A Medalha foi criada em 18 de Novembro de
1865, sob o Decreto Nº 3529, onde o Imperador
Dom Pedro II a concedeu aos oficiais e praças da
Armada Nacional, como prova de consideração,
pelo valor e denodo revelados naquela que foi
a maior batalha naval já travada até o momento
: A Batalha Naval do Riachuelo. Todas as praças
da Armada e classes anexas que fizeram parte da
esquadra em Operações no Combate de Riachuelo, nas águas do rio Paraná contra a republica do
Paraguai, receberam a Medalha. Sua fita é branca
com duas listas verdes laterais da largura de 6
mm, ficando a orla igualmente branca,com 2 mm
de largura. A Medalha traz no an a inscrição: “Petrus II D.G. Const. Imp. Et. Perp. Brás. Def. 1865”.
No campo a efígie do Imperador á esquerda,
entre dois ramos, um de fumo e outro de café.
No re: “Combate Naval do Riachuelo”. No campo,
entre um ramo de carvalho e um de palma, uma
ancora e uma peça de artilharia (canhão) em
cruz. Sobre elas e ao centro, um escudete com a
inscrição “11 de junho de 1865”. Sobre a Medalha
há uma coroa imperial, articulada e encimada por
uma argola para a fita.

Batalha de Waterloo,
Medalha da (Reino Unido)

Batalha de Karama,
Medalha para a (Jordânia)

128

Batalha de Tampere – 1918 –
(Finlândia)
A Medalha da Batalha de Tampere – 1918 – foi
criada em 25 de julho de 1919, para comemorar
essa batalha ocorrida durante a 1ª Grande Guerra Mundial. Fita: Verde com bordas amarelas e
brancas.

129

Batalhão de Reconhecimento
Bechync, Medalha (Tchecoslováquia)
A Medalha Comemorativa ao 10º Aniversário
do 4º Batalhão de Reconhecimento Bechync, foi
criada em 25 de junho de 2003, para marcar o
10º Aniversário da unidade militar. Fita: Azul com
bordas brancas.

130

Braço Direito, Ordem do (Nepal)
A Ordem do Braço Direito foi criada em 1895 pelo
rei Prithvi Bir Bikram Sheh Dev, para o serviço
valioso para o Nepal. Graus: Cinco Classes. Fita:
Vermelho escuro.

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

21

131

agraciar todos os soldados que demonstrem atos
de coragem e bravura. Fita: Branca com bordas
vermelhas.

A Ordem do Brasão de Armas de Ouro com Espadas foi instituído em 1994, para agraciar todos
os cidadãos, nacionais ou estrangeiros, que de
dedicam à divulgação da cultura, ciências e artes
no país. Fita: Azul com bordas verde e branca.

135A

Brasão de Armas, Ordem do
(Bósnia-Herzegovina)

132

Brasão Nacional, Ordem do (Estônia)
A Ordem do Brasão Nacional foi criada em 07
de outubro de 1936, por Konstantin Pats, para
comemorar o 24 de fevereiro de 1918, dia em
que foi proclamada a independência da Estônia.
A Ordem do Brasão de Armas Nacional é concedido apenas aos cidadãos da Estônia, como uma
condecoração de alta classe para os serviços
prestados ao Estado. Graus: Colar mais cinco
classes. Fita: Azul.

133

Bravos, Ordem dos
(Republica Popular da Albânia)
Condecoração instituída em 9 de Julho de 1945.
Essa comenda foi criada para homenagear os
generais e oficiais do Exército Popular e do Ministério da Administração Interna; para o comando
das intrépidas unidades militares no campo de
batalha; para a defesa das fronteiras da Albânia,
dos invasores, bem como a luta contra espiões
e outro inimigos da Albânia. Uma classe somente : grande estrela. Fita: branca com uma listra
vermelha central.

134

Bravura, Medalha de
(Republica de Bielo-Russia)
A Medalha de Bravura da Republica de Bielo-Russia foi instituída em 13 de Abril de 1995, para
agraciar os militares, membros dos serviços de
emergência e outros cidadãos que tenham desempenhado ações de bravura e coragem. Fita:
Cinza com bordas azuis.

135

Bravura, Medalha de (Grécia)
A Medalha de Bravura foi criada em 1974, para

Bravura, Medalha de
(Nova Zeelândia)
Instituida em setembro de 1999 pela rainha
Elizabeth II, substituindo a Medalha da rainha
Gallantry, o Air Force e a Medalha da Força Aérea. Foi criada para premiar os atos de bravura
excepcional em situações perigosas.

136

Bravura , Medalha de (Austrália)
Medalha instituída em 15 de janeiro de 1991,
para premiar os atos de bravura em ação. Fita:
laranja com chevrons de laranja profundo.

137

Bravura, Medalha de (Sérvia)
A Medalha de Bravura foi criada em 1913, para
premiar oficiais, sargentos e praças que se destacassem nos serviços em favor da Sérvia. Possuía
duas Classes: Ouro e Prata. Os oficiais recebiam
a Medalha de ouro, enquanto sargentos e praças tinham direito à de prata. A fita era de cetim
vermelho.

138

Bravura, Medalha de
(Alemanha – Reino da Baviera)
A Medalha possuía duas classes : ouro e prata.

139

Bravura no Campo,
Medalha de (Suécia)
A Medalha de Bravura no Campo foi criada em
1789, para agraciar os soldados que demonstraram real bravura em campos de batalha. Graus:
Ouro e Prata. Fita: Amarelo e Azul.

140

Bravura Civil, Medalha de
(Republica Popular da Albânia)
A Medalha de Bravura Civil foi instituída em 30
de abril de 1956 como a Medalha de Bravura
do Trabalho, rebatizada a 18 de janeiro de 1965
como Medalha de Bravura Civil. Essa comenda foi
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descontinuada em 1996. Criada para condecorar
os atos de bravura por civis em condições hostis,
tais como incêndios, inundações e tempestades
em salvar vidas e bens. Fita: verde com duas
listras amarelas.

Guerra foram: Ouro: 3.700; Prata: 14.300 (1ª
Classe) e 384.000 (2ª Classe); Bronze: 950.000
Medalhas.

141

A Medalha de Bravura foi instituída em março de
1972, premiar os oficiais e soldados que demonstraram bravura na frente de batalha quando da
luta pela independência. Fita: Branca com uma
tarja preta central e bordas vermelhas.

Bravura Militar, Medalha
(Reino do Afeganistão)
Instituída em 1942, pelo rei Mohammed Zahir
Shah. Destinada aos militares por atos de extrema bravura frente ao inimigo. A fita era em listras
verdes, vermelho e preto. Essa condecoração foi
descontinuada em 1973.

142

Bravura, Medalha de
(Republica da Abicásia)
Instituída em 04 de Dezembro de 1992. Condecoração instituída pela Republica da Abkházia para
premiar a coragem pessoal no campo de batalha.

143

Bravura, Medalha de (Rodésia)
A Medalha de Bravura foi criada em 4 de novembro de 1970. Para agraciar os atos de bravura ou
conduta corajosa emsituações de combate. Fita:
Vermelha.

144

Bravura, Medalha de
(Império Austro-Hungaro)
A Medalha de Bravura em ouro e prata foi criada
em 19 de Julho de 1789. A Medalha de Bronze
foi criada em 14 de fevereiro de 1915. Barretas
foram autorizadas em 29 de Novembro de 1915.
Inicialmente, as Medalhas de Bravura concedidas
durante a I Grande Guerra, foram cunhadas com
a imagem de Franz Joseph. Após a sua morte,
as Medalhas de Bravura receberam a imagem
de seu sucessor, o jovem Arquiduque Karl, que
tem inicio em Abril de 1917. A Condecoação
possui três Classes: Ouro, Prata em primeira e
segunda Classes e de Bronze na terceira Classe. A
Medalha de Bravura foi atribuída a militares por
atos de bravura em combate. Para cada ato de
coragem, os beneficiários foram agraciados com
uma barreta na Classe apropriada. O número de
Medalhas concedidas durante a Primeira Grande

145

Bravura, Medalha de (Bangladesh)

146

Bravura, Medalha de
(Republica Popular da Albânia)
A Medalha de Bravura foi instituída em 9 de julho
de 1945, pelo governo da Republica Popular da
Albânia. Foi criada para homenagear os oficiais,
sub-tenentes e soldados do Exército do Povo e
do Ministério da Administração Interna para a
exibição de valor na batalha contra os inimigos da
Albânia,em operações militares ou em defesa das
fronteiras, ou contra espiões ou outros inimigos
da nação. Fita: Branca com duas listras vermelhas.

147

Bravura, Medalha de
(Guerra do Paraguai – Brasil)
Pelo Decreto Nº 4131 de 28 de março de 1868, foi
criada a “Medalha de Mérito” para aqueles que
se distinguiram por bravura em qualquer ação de
guerra. Esta foi uma demonstração pública dada
pelo Imperador, de quanto o mesmo apreciava o
valor das praças das forças em operações contra o
Governo do Paraguai. Na época, era o Comandante em Chefe o Marechal Marquês de Caxias, e era
este quem fazia a concessão da referida Medalha.
Em vista a retirada de Caxias, o Imperador autorizou o Marechal de Campo Guilherme Xavier de
Souza, Comandante em Chefe Interino das forças
em Operações conta o Governo do Paraguai, a conceder a Medalha em seu nome. Em seguida, com
a escolha do Conde D’Eu para dirigir a guerra, foi
dada autorização para que o mesmo prosseguisse com a concessão. A Medalha foi cunhada em
bronze, pendente do lado esquerdo do peito, com
três listas iguais, sendo vermelha a do centro e
verde as extremas. A Medalha era igual para todos
os indivíduos agraciados, independente de posto

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

ou do feito de bravura. Para aqueles que tiverem
mais de um feito de bravura, para lhe seria entregue um passador com a inscrição de data / época
de cada feito meritório. Os nomes dos agraciados
eram publicados na Ordem do Dia do Exército,
com declaração das vezes em que o combatente
foi remunerado com a Medalha. Pelo Decreto
de Nº 4143, de 05 de abril de 1868, tornou-se
extensiva a entrega da Medalha aos militares da
Armada Nacional (Marinha), sendo autorizado
o então Comandante em Chefe da Esquadra em
Operações Contra o Governo do Paraguai, o Vice-Almirante Visconde de Inhaúma, a concedê-la
aos que se mostraram dignos por bravura. No an
da Medalha apresenta-se troféus militares (duas
bandeiras,canhão e 15 balas,tambor, . . .) Na borda, dentro de um circulo, as inscrições : “Exército
em Operações Contra o Governo do Paraguai”. No
re há a inscrição “Recompensa à Bravura Militar”,
e na orla, dentro de um circulo, “Decreto de 28 de
Março de 1868”. As dimensões são: 32 x 25 mms.
Existem dois cunhos para esta Medalha, sendo um
com a data do Decreto errada, sendo 23 ao invés
de 28 de março. As que possuem data certa foram
cunhadas pela Joalheria Barão de São Victor. Com
referencia aos passadores fabricados em prata, conhecemos dois cunhos e as seguintes datas: 6, 11,
25 e 27 de Dezembro de 1868, e 12 e 16 de agosto
de 1869. É possível que existam outras datas. Alguns bravos substituíram seus passadores por um
só,com a inscrição “Reiterados Atos de Bravura”.
Pelo Decreto de 6 de junho de 1888, referendado pelo Ministro da Guerra Thomaz José Coelho
D’Almeida, a Princesa Imperial Regente (Princesa
Isabel), em nome do Imperador, concedeu a todos
os oficiais que obtiveram promoção por ato de
bravura na Campanha do Paraguai, a Medalha de
Mérito,desde que o militar não tivesse recebido
anteriormente.

147A

Bravura, da Liga das
Organizações Navais Alemãs;
Medalha (Alemanha)
A Medalha da Liga das Organizações Navais Alemãs foi criada no pós guerra, para premiar todos
os marinheiros e tripulantes da Armada Alemã
que lutaram durante a Primeira Guerra Mundial.
Foi confeccionada em bronze.
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148

Bravura, Medalha de
Honra por (Jamaica)
A Medalha de Honra por Bravura foi criada para
agraciar os membros da Força de Defesa da Jamaica por atos de bravura em face do perigo.
Fita: vermelha com bordas pretas.

149

Bravura, Medalha de (Canadá)
A Medalha de Bravura canadense foi criada em 1º
de Maio de 1972, para agraciar os atos de bravura
em circunstâncias perigosas. Fita: Vermelha com
listras azuis.

150

Bravura Policial, Medalha (Paquistão)
A Medalha de Bravura Policial foi criada em 11 de
agosto de 1954, para agraciar os atos de bravura
praticado por policiais. Fita: Branco, azul escuro,
vermelho e verde.

151

Bravura, Medalha por (Austrália)
A Medalha por Bravura, foi instituída em 14 de
fevereiro de 1975, para premiar os atos de bravura em circunstancias perigosas. Fita: listras
alternadas de vermelho e magenta.

152

Bravura, Medalha por (Bahamas)
Medalha instituída em 10 de março de 1996, para
premiar o soldado que se distinguir por atos de
coragem e bravura. Fita: Verde com uma listra
amarela e negra central.

153

Bravura, Medalha por
(Republica do Afeganistão)
Medalha instituída em 24 de Dezembro de 1980.
Foi criada para contemplar os soldados que demonstraram grande bravura frente ao inimigo.
Possuía dois graus : Ouro e Prata. Fita: cinza com
bordas brancas e duas listras estreitas no centro
em azul. Essa condecoração, estritamente militar,
foi descontinuada em 1992.
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160

A Medalha de Bravura durante Serviço foi instituída por Fidel Castro para premiar os cubanos da
Administração Pública que tenham contribuído
para a manutenção da paz e desenvolvimento
do Estado de Cuba. Classes: 1ª e 2ª Classe. Fita:
Vermelha, azul e branca.

A Ordem da Medalha de Bravura foi criada para
reconhecer um ato de bravura em um único
incidente. Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita:
Vermelho, Roxo e bege, de acordo com a classe.

155

A Medalha de Bravura foi criada em 17 de Outubro de 1938, para agraciar a bravura pessoal
no teatro de operações emdefesa das fronteiras
da URSS para o cumprimento do dever de um
soldado em situações de risco de vida e para
atividades da luta contra espiões e elementos
subversivos. Graus: Existem em dois tipos. Fita:
Verde com bordas azuis.

Bravura durante Serviço,
Medalha de (Cuba)

Bravura, Ordem de (Paquistão)
A Ordem de Bravura foi criada em 19 de março de
1957, para agraciar militares por atos de coragem
em circunstâncias de perigo extremo. Graus :
1ª,2ª e 3ª classe. Fita: Vermelha com umverde e
branco ao centro.

156

Bravura, Medalha de (Tanzânia)
A Medalha de Bravura foi criada para agraciar
os atos de coragem. Fita: Verde, amarelo, preto,
azul e vermelho.

157

Bravura, Ordem da (Síria)
Medalha instituída em 20 de julho de 1964, pelo
governo sírio, por atos de coragem em ação.

158

Bravura, Medalha de (Malawi)
A Medalha de Bravura foi criada em 1967, para
agraciar atos de grande bravura. Fita: Verde com
três listras brancas.

159

Bravura, Medalha de
(Republica do Iraque)
A Medalha de Bravura da Republica do Iraque
foi criada em 1958, com base em um laudo Real,
instituído em 1926. Para os atos de coragem em
batalha. Fita: Preta com uma faixa vermelha no
centro.

Bravura, Ordem da Medalha
de (Hong Kong)

161

Bravura, Medalha de (Rússia URSS)

162

Bravura, Medalha de (Republica
Socialista da Yugoslavia)
A Medalha de Bravura foi instituída em 15 de
agosto de 1943 e, descontinuada em 1991. Essa
comenda era destinada aos guerrilheiros e civis
por atos de bravura na guerra ou na paz. Fita:
Azul com quatro listras brancas.

163

Bravura, Medalha de (Irlanda)
A Medalha de Bravura foi criada em 1924 como
uma Medalha de ouro anual. As Medalhas de
prata e bronze foram emitidas pela primeira vez
em 1925. Era destinada aos funcionários que
praticassem atos de bravura e, a partir de 1942 ,
à todos os soldados e voluntários que pratiquem
atos de coragem e bravura. Graus: Ouro, Prata e
Bronze. Fita: Verde, Branco e Laranja.

164

Bravura, Medalha de (Alemanha)
A Medalha de Bravura da Liga das Organizações
Navais Alemãs – 1914/1918 foi fabricada em
bronze, trazendo em sua face frontal a figura de
um marinheiro portando o estandarte com a bandeira de guerra da marinha alemã. A inscrição:
“Der Bund Dentscher Marine Vereine / Fur Tap
ferkeit im Weltkriege” Associação da Marinha
Alemã/Pela Bravura na Guerra Mundial.
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Bravura, Medalha de
(Rússia – Federação)
A Medalha de Bravura foi criada em 2 de Março
de 1994,para os membros das Forças Armadas
por atos de coragem no campo de batalha. Fita:
Cinza com bordas azuis.

165

Bravura, Ordem para a
(Republica Socialista da Yugoslavia)
A Ordem para a Bravura foi instituída em 15 de
agosto de 1943 e, descontinuada em 1991. Essa
comenda era destinada aos guerrilheiros e civis
por bravura em combate. Fita: Vermelhocom
finas bordas amarelas.

165A

Belga, Comemorativa da
1ª Guerra Mundial (Bélgica)
Medalha Belga Comemorativa da 1ª Grande
Guerra, instituída em 21 de Julho de 1919,
inicialmente para a concessão aos belgas que
tinham servido com as forças armadas na guerra
de 1914/1918.

166
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azul –esmalte com longas sépalas estreitas de
esmalte verde entre eles. No centro da flor há
uma imagem da Virgem Maria segurando o Menino Jesus nos braços. Esta imagem é rodeada
por circulo de esmalte branco sobre o qual a
palavra “beneficência” está inscrita em letras de
ouro. O re tem o emblema da Republica Helênica,
cercado pela inscrição “Republica Helênica”. A
Ordem da Beneficência consiste em cinco classes:
a Grã-Cruz, Grande Comendador, Comendador e
Cruz de Ouro e Prata.

168

Beneficência, Ordem da (Espanha)
Ordem espanhola fundada em 1856 e organizada
pelo regulamento de 30 de Dezembro de 1857. É
destinada a recompensar os atos de filantropia e
dedicação, e pode ser dada a ambos os sexos. Às
vezes junta-se-lhe uma pensão. Tem três classes:
Grã-Cruz,Comendador e cavaleiro. A Condecoração é uma estrela de ouro de seis pontas,
esmaltada de branco e debruada de preto. A Fita
é branca com uma lista negra.

169

Benemerência,
Ordem da (Portugal)

A Ordem do Bem-Estar foi criada em 7 de Maio
de 1948, para agraciar as mulheres gregas ou
estrangeiras, para os bons serviços prestados à
Pátria no campo da caridade, bem como pelo seu
desempenho nas artes e letras. Graus: Grã-Cruz,
Estrela, Grande Comendador, Comendador, Medalha de Ouro e Medalha de Prata. Fita: Amarela
com bordas azuis.

Em Abril de 1927, foi instituída a Ordem da
Benemerência e Instrução, que na reforma das
Ordens Honorificas Portuguesas em 1929, seria
desdobrada na Ordem da benemerência e na
Ordem da Instrução Pública. Os agraciados da
Ordem da Benemerência , passaram então, a
ser incluídos na Ordem do Mérito com todos os
direitos e obrigações, conforme o artigo 2º do
Decreto – Lei Nº 414-A/76 de 15 de Dezembro.

167

170

A Ordem da Beneficência foi criada em 1948,
após a morte do rei George II, de acordo com
seus desejos. Durante dois anos, 1973 – 1975, a
Ordem foi abolida, mas foi re-estabelecida pela
Lei 106/1975. A insígnia da Ordem da Beneficência é concedida apenas para as mulheres,
gregas e estrangeiras, por serviços excepcionais
prestados à Grécia, por atos de caridade e para
realizações proeminentes nas artes e nas letras.
A insígnia é em forma de flor, com cinco pétalas

A Medalha de Benevolência foi criada em 1928,
pelo Rei Ahmad Fuad I, para o longo e fiel serviço
ao Estado. Graus: Ouro : 35 anos; Prata : 25 anos;
Bronze: 15 anos. Fita: Azul escuro com uma listra
vermelha ao centro.

Bem-Estar, Ordem do (Grécia)

Beneficência, Ordem da (Grécia)

Benevolência, Medalha da (Egito)
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171
Benemérito da Policia,
Medalha de (Itália)
A Medalha de Benemérito da Policia foi criada
em 1981, para agraciar os cidadãos que tenham
prestado relevantes serviços à policia italiana.
Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita: Vermelha com
listras brancas.

172

Bernardo O’ Higgins,
Ordem de (Chile)
A Ordem de Bernardo O’ Higgins foi criada em
14 de dezembro de 1865, para agraciar todos os
cidadãos, nacionais ou estrangeiros, que tenham
desempenhado importante papel na defesa do
estado chileno. Graus: Grã-Cruz, Grande Oficial,
Oficial, Comendador e Cavaleiro. Fita: Vermelha
com bordas azuis.

onde se gravará o nome do cadete e a data da
concessão, encimado por uma folha de acanto.
Em baixo “ ao Mérito”. Fita: de seda chamalotada,
cor de ouro velho (Cor da Intendência).

175

Birmânia - 1824/26, Medalha da
(Reino Unido)
A Medalha da Birmânia 1824/26 foi instituída
pela Companhia das Índias Orientais. Fita: Vermelha com bordas azuis.

176

Boa Conduta, Medalha de (Tonga)
A Medalha de Boa Conduta foi criada para agraciar os membros das Forças Armadas de Tonga
que tenham demonstrado boa conduta no decorrer do serviço militar. Fita: Vermelha com faixas
brancas, azuis e verde.

173

177

A Ordem de Bertholdo I de Zaeringen, foi instituída em 24 de abril de 1877. Para premiar todos os
súditos do Grão Ducado de Baden. Essa Ordem
foi descontinuada em 1918. Graus: Grã-Cruz,
Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: Vermelha
com listras amarelas nas bordas.

A Medalha de Boa Conduta e Tempo de Serviço
dos Bombeiros foi criada em 8 de setembro de
1976, para o serviço de 14 anos em um corpo
de bombeiros. Fita: Vermelha com uma listra
amarela e gume negro ao centro.

174

Boa Conduta , Medalha de (Kelantan)

Bertholdo I de Zaeringen,
Ordem da (Alemanha - Baden)

Bittencourt, Medalha
Marechal (Exercito – Brasil)
Criada pelo Decreto Nº 6585 de 10 de Dezembro
de 1940. A ser conferida ao aluno classificado em
1º lugar, de cada turma que concluir o curso de
formação de oficial da Escola de Intendência do
Exército,com grau igual ou superior a 8 e aprovação 6 ou superior em cada disciplina. Por Decreto
19857 de 23 de Outubro de 1945 a Medalha é
transferida para a Escola Militar do Realengo.
Abolida do Regulamento da AMAN, por Portaria
Ministerial Nº 380 de 14 de Fevereiro de 1958.
Características : até 1947 vinha sendo cunhada
em prata. Decreto Nº 23892 de 22 de Outubro de
1947 detalhou suas características como sendo
de bronze. An : efígie do Marechal Carlos Machado Bittencourt, circundada pela inscrição “ Escola
Militar de Resende”. Re : espaço emoldurado,

Boa Conduta de Bombeiros,
Medalha de (Nova Zeelândia)

178

A Medalha de Boa Conduta foi criada em 1925,
para agraciar os soldados que tenham demonstrado boa conduta nas diversas atividades de
sua arma. Fita: Verde escuro com listras estreitas
amarelas.

179

Boa Conduta, Medalha de (Bahamas)
A Medalha de Boa Conduta foi instituída em
28 de março de 1977, para premiar os oficiais
e soldados que tenham demonstrado boa conduta no decorrer de sua vida militar. Fita: Preta
com uma faixa amarela central circundada por
bordas azuis.
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180

186

A Medalha de Boa Conduta foi criada em 1968,
para agraciar todos os militares que demonstraram boa conduta durante suas atividades nas
forças armadas. Fita: Azul escuro com uma listra
verde central e pequenas bordas brancas.

A Medalha de Boa Conduta – Prisões – foi criada
para premiar o bom serviços nas prisões do Malawi. Fita: Verde com bordas brancas.

Boa Conduta, Medalha de (Ilhas Fiji)

181

Boa Conduta da Força Aérea,
Medalha de (Estados Unidos)
A Medalha de Boa Conduta da Força Aérea dos
Estados unidos da América,foi instituída em 1º
de Junho de 1963,para agraciar os membros da
Força Aérea por conduta exemplar durante um
determinado período de serviço militar (normalmente mais de três anos em tempo de paz). Fita:
Azul com vermelho e branco.

182

Boa Conduta da Marinha ,
Medalha de (Estados Unidos)
A Medalha de Boa Conduta da Marinha foi criada em
21 de novembro de 1884, para agraciar os marinheiros por anos contínuos de serviço. Fita: Vermelha.

183

Boa Conduta Costa e Geodetic,
Medalha de (Estados Unidos)
A Medalha de Boa Conduta Costa e Geodetic foi
instituída em 31 de Julho de 1945, aos funcionários comissionados , Oficiais do navio e membros
da tripulação do Costa e Survery Geodérsico de
serviço entre 8 de setembro de 1939 e 28 de Abril
de 1952. Fita: Vermelho com uma faixa amarela
central e bordas amarelas.

184

Boa Conduta, Medalha de (Malawi)
A Medalha de Boa Conduta foi criada em 1985,
para agraciar os bons serviços ao exército. Fita:
Vermelha com bordas brancas.

185

Boa Conduta - Policia,
Medalha de (Malawi)
A Medalha de Boa Conduta – Policia – foi criada para
agraciar o bom serviço prestado ao departamento
policial do Malawi. Fita: Azul com bordas brancas.

Boa Conduta – Prisões –
Medalha de (Malawi)

187

Boa Conduta,
Medalha de (Tanzânia)
A Medalha da Boa Conduta foi criada para agraciar os soldados com um serviço de boa conduta
no exército da Tanzânia . Fita: Verde, preto,azul
e amarela.

188

Boa Conduta, Medalha de (Grécia)
A Medalha de Boa Conduta foi instituída em
1950, para premiar a boa conduta dos soldados e
oficiais das Forças Armadas gregas. Fita: Amarela
com bordas vermelhas.

189

Bodas – 1953 ,
Medalha das (Luxemburgo)
A Medalha das Bodas – 1953 – foi criada para
marcar o casamento do Príncipe herdeiro Jean
de Sar e a Princesa Charllote da Bélgica. Fita: Azul
com bordas amarelas.

190

Bodas de Prata da Rainha,
Medalha (Dinamarca)
A Medalha Comemorativa das Bodas de Prata de
sua Majestade a Rainha e de sua Alteza Real o
Príncipe Consorte, foi instituída em 5 de junho de
1992,para agraciar os membros da Família Real e
da Casa Real. Fita: Vermelha com branco prata.

191

Bogdan Khemelnitsky,
Ordem dos (Rússia URSS)
A Ordem dos Bogdan Khemelnitsky foi criada em
10 de Outubro de 1943, para os homens do exército e da marinha pela devoção e bravura. Graus:
1ª,2ª,3ª Classes. Fita: Azul com listras brancas.
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197

A Ordem da Cruz de Boyacá foi instituída em 8 de
agosto de 1818, para agraciar os serviços excepcionais prestados às forças armadas da Colômbia.
Graus: Grã-Cruz, Estrela da Grã-Cruz, Grande
Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.Fita: Azul
com bordas amarelas, azuis e vermelhas.

Medalha instituída em 12 de abril de 1988, para
premiar o serviço voluntário no corpo de bombeiros australiano. Fita: amarelo escuro com bordas
verdes e um vermelho “tarja chama” no centro.

Boyacá, Ordem da Cruz de
(Colômbia)

193

Bom Serviço, Medalha de
(Singapura)

Bombeiro Voluntário,
Medalha (Austrália)

198

Bons Serviços, Medalha
(Emirado de Abu Dhari)

Bombeiro, Medalha (Bavária)

A Medalha de Bons Serviços foi instituída em
1970 pelo governo do Emirado de Abu Dhari
para premiar os soldados e, ou civis que tenham
prestado – por mais de 8 anos – bons serviços
na Força de Defesa do Emirado de Abu Dhari.
Os soldados com mais de 16 anos de serviços
recebia – na Medalha – um barrete de prata.
Fita: Igualdade de listras amarelo, vermelho e
amarelo.

Medalha da Bavária concedida por 25 anos no
Corpo de Bombeiros.

199

A Medalha de Bom Serviço foi criada para agraciar os soldados das Forças Armadas de Singapura
que tenham prestado um serviço de 5 anos.Fita:
Laranja com linhas verticais brancas.

193A

194

Bons Serviços nas Prisões,
Medalha (Namíbia)

A Medalha do Bom Bombeiro foi criada em janeiro de 1945, para agraciar todos os bombeiros
que tenham contribuído para o desenvolvimento
da corporação. Fita: Amarela.

A Medalha de Bons Serviços nas Prisões foi criada
para agraciar o tempo de serviço e boa conduta
no serviço de prisões. Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita : Verde com uma faixa marron ao centro
e bordas amarelas.

195

200

Bombeiro, Medalha do (Dinamarca)

Bombeiros, Medalha dos
(Reino Unido)
A Medalha dos Bombeiros foi instituída em junho
de 1954, pela rainha Elizabeth II, para agraciar
os serviços prestados pelo bombeiro durante 20
anos . Fita: Vermelha com dupla borda amarela.

196

Bombeiros, Medalha dos (Jamaica)
A Medalha dos Bombeiros foi criada em 1970,
para atendimento diferenciado ou por atos de
bravura ou distinto comportamento. Fita: Amarelo com bordas verdes e pretas.

Bons Serviços, Medalha (Brasil)
Criada pelo Decreto Nº5904, de 24 de Fevereiro
de 1906, modificado pelo Decreto Nº 7901, de 17
Março de 1910. Recompensar os bons serviços
prestados à ordem, segurança e tranqüilidade
públicas pelos oficiais e praças da Fôrça Policial
do Distrito Federal. Características: de ouro, prata
e bronze. Fita : Gorgorão de seda chamalotada,
de 0,03 mm de largura, de quatro listras iguais,
sendo vermelhas as das extremidades, amarela
e verde as do centro, com passador. A Medalha
será de ouro, tendo na fita passador de ouro e
prata, para os que contarem mais de 30 anos de
bons serviços; de prata, tendo na fita passador
de ouro, para os que tiverem mais de 25 anos;
de prata, tendo na fita passador de prata, para os
que tiverem mais de 20 anos; de bronze, tendo
na fita passador de bronze, para os que tiverem

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

mais de 15 anos e de bronze, sem passador na fita
para os que contarem mais de 10 anos de iguais
serviços. Os passadores de ouro terão gravados
no centro os Nº 30 ou 25, os de prata o Nº 20
e os de bronze o Nº 15; não havendo, porém
ter número algum o passador de prata, quando
usado conjuntamente com o de ouro.

201

Bons Serviços ,
Condecoração Escoteira
A Medalha de Bons Serviços é destinada a premiar a boa e eficiente atividade escoteira,só
podendo ser concedida a sócios do Movimento
Escoteiro. A Condecoração não se destina a
premiar somente o tempo de atividade; os serviços pelos quais ela é concedida devem ter um
especial caráter meritório, durante o número
de anos indicado, ultrapassando os limites do
de fiel cumprimento ou exercício de cargos no
movimento. A Condecoração pode ser concedida
nos graus bronze, prata ou ouro àqueles quecompletarem, respectivamente, 7, 12, ou 20 anos de
bons serviços ao Movimento Escoteiro.

202

Bolsa de Estudos,
Medalha de (Etiópia)
A Medalha de Bolsa de Estudos foi criada em
1959 pelo Imperador Haille Selassie I, para as
contribuições à Educação, Artes e Ciências na
Etiópia. Fita: Verde com duas listras roxas.
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203

Burma , Ordem de (Grã-Bretanha)
A Real Ordem de Burma foi criada por autorização Real em 10 de Maio de 1940 conferindo
uma única classe. Seus possuidores poderiam
usar logo após o nome a sigla OB. Somente 33
indivíduos receberam a Ordem. O governo da
pós-independência de Burma criou a Pyrlaungsu
Sithu Thingaha para o lugar da Ordem, em 02 de
setembro de 1940.

204

Burkina Fasso,
Ordem Nacional de (Burkina Fasso)
A Ordem Nacional de Burkina Fasso foi instituída
em 01 de outubro de 1975, para agraciar todos os
cidadãos – civis e militares – que tenham prestado relevantes serviços ao Estado. Fita: Vermelha
sobre Verde.

204A

Bundesverdienstkreuz,
Ordem de (Alemanha)
É a única Ordem de Mérito federal da Alemanha.
Todos os Estados da Alemanha, fora de Bremen e
Hamburgo, tem suas próprias ordens de mérito.
A Ordem foi estabelecida em 7 de setembro de
1951 pelo antigo Presidente da Alemanha Teodor
Reuss, como uma recompensa por serviços extraordinários nas áreas dapolitica, da economia,
da cultura, da arte ou do trabalho voluntário. É
dividida em três classes e sete categorias.
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C
205

Cadetes, Medalha dos (Austrália)
A Medalha dos Cadetes foi instituída em dezembro de 1999, pela rainha Elizabeth II, para
premiar diretores e instrutores dos cadetes. A
comenda era recomendada para o eficiente serviço de 15 anos. Para cada cinco anos de serviço,
era acrescentada uma barra. Fita: Ouro com azul
escuro,vermelho e amarelo com quatro listras
azuis escuras no centro.

206

Chaconia, Medalha de
(Trinidad e Tobago)
A Medalha de Chaconia foi criada em1969, para
agraciar o longo e meritório serviço nacional
para a promoção do bem-estar ou o espírito de
comunidade. Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita:
Vermelho com bordas verdes e uma faixa negra
ao centro ladeada por linha branca.

207

Capacetes Azuis, Ordem dos
(Republica da Áustria)
A Ordem dos Capacetes Azuis foi instituída em 14
de dezembro de 1965, pela Federação Austríaca
de Capacetes Azuis; para premiar o serviço de
apoio e promoção da paz internacional e missões
de ajuda. Graus: Comendador, Oficial e Cavaleiro.
Fita: Azul pálido com ouro e preto.

208

Charles Frederick, Ordem Militar
(Grão Ducado de Baden)
A Ordem do Mérito Militar de Charles Frederick, foi instituído em 04 de abril de 1807, para
premiar os oficiais do Exército que se tenham
destacado na frente de batalha. Essa comenda
foi descontinuada em 1918, com o término da
primeira guerra mundial. Graus: Grã-Cruz, Comendador e Cavaleiro.Fita: amarela com uma
listra vermelha central e bordas brancas.

209

Chagai, Medalha (Paquistão)
A Medalha Chagai foi criada em 1998, para comemorar o primeiro teste de armas nucleares
do Paquistão, realizada nos Montes Chagai, Baluquistão em 28 de Maio de 1988. Fita: Amarelo,
Vermelho e Branco.

210

Chiang Kai Shek, Ordem de (Taiwan)
A Ordem de Chiang Kai Shek foi criada em 1980,
para agraciar a contribuição para o desenvolvimento da nação e da cultura. Fita: Vermelho e
branco com bordas azuis.

211

Calatrava, Ordem da (Espanha)
Ordem de cavalaria Espanhola, fundada pelos
religiosos de Cister, á qual, em 1.158, Sancho
III de Castela deu a cidade de Calatrava, com o
encargo de a defenderem contra os mouros. Os
cavaleiros prestaram grandes serviços à Espanha, adquiriram numerosas comendas e imensas
riquezas. Profundos dissentimentos dividiram a
Ordem, que teve Grão-Mestres eletivos até 1489,
época em que foi incorporada na Coroa. Hoje, o
Titulo de “Cavaleiro” é puramente honorifico; o
Rei da Espanha é o Grande-Mestre de Calatrava.
A Condecoração, suspensa de uma fita vermelha,
é trazida em aspa (com placa).

212

Callao – 1866 – Medalha de (Peru)
A Medalha de Callao – 1866 – foi criada para
agraciar a participação na principal batalha da
Guerra do Peru contra os espanhóis em Callao,
no dia 2 de Maio de 1866. Graus: Para Generais
e Oficiais.

213

Capitão José Quinones,
Ordem do (Peru)
A Ordem do Capitão José Quinones foi criada em
1945, para agraciar atos de bravura aeronáutica.
Graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador,
Oficial e Cavaleiro.
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Camboja, Ordem do (Camboja)
A Ordem do Camboja foi instituída em 15 de
fevereiro de 1945, para agraciar as altas autoridades nacionais e estrangeiras. Graus: Grande
Oficial, Estrela do Grande Oficial, Comendador,
Oficial, Cavaleiro.

214A

Camilo Cienfuegos, Ordem de (Cuba)
Para os membros das Forças Armadas revolucionárias no serviço ativo militar, na reserva
e reformados, bem como para os militares de
países amigos, por mérito extraordinários no planejamento ou realizando ações de combate, em
defesa das conquistas e da soberania de Cuba.

215

Campanha da Dinamarca,
(Império Austro-Húngaro)
A Medalha Comemorativa da Campanha contra a
Dinamarca em 1864, foi instituída em 10 de novembro de 1864; para premiar os membros das
forças austríacas que participaram ativamente
na guerra contra a Dinamarca,no Grão Ducado
de Scheswig. Fita: preta com uma listra branca e
uma borda amarela.
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Campanha Sul Africana 1834/53
(Reino Unido)
A Medalha da Campanha Sul Africana foi criada
em22 de Novembro de 1854, para a participação
nas três campanhas contra os cafres em 183435; 1846-47 e 1850-53. Fita: Amarelo com duas
listras e bordas azuis.

217

Campanha de Inverno,
Medalha (Alemanha)
Foi instituída por Hitler em 26 de Maio de 1942
para reconhecer aqueles que haviam participado dos combates na frente russa no rigoroso
inverno entre 15/11/1941 e 15/04/1942. Toda
e qualquer pessoa envolvida nas operações militares e de suporte que atuou na região neste
período podia receber a condecoração – isso
incluía, além dos soldados alemães , voluntários de outros países servindo na Wrhrmacht,
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pessoal administrativo (inclusive mulheres) e
até civis. Essa condecoração foi desenhada por
um Unterscharfuhrer (cabo) das S.S. chamado
Ernst Kraus, e era utilizada da mesma forma que
a Cruz de Ferro de 2ª classe : através de uma
indicação (pedaço de fita) passando pela “casa”
do 2º botão da túnica ou por uma pequena barra sobre o bolso superior esquerdo da túnica. A
cor da sta Medalha é vermelha, branca, preta,
branca e vermelha. Esta Medalha foi entregue
até 04/09/1944 quando,por ordem do OKW,
cessaram as entregas.

218

Cardo-Selvagem, Ordem do (França)
A mais antiga e mais venerável Ordem do Cardo
Selvagem é uma Ordem de Cavalaria associada
à Escócia . A data original de sua fundação é
desconhecida, tendo sida recriada por Jaime II
de Inglaterra em 1687. A Ordem é composta pelo
soberano e por dezesseis cavaleiros e damas,bem
como certos cavaleiros extras,feito os membros
da família real britânica e alguns monarcas estrangeiros. Apenas o soberano concede a Ordem,
não sendo aconselhado pelo Governo, como
ocorre com outras Ordens de Cavalaria. Exige-se
que os dezesseis membros tenham naturalidade
escocesa, mas não dos cavaleiros extras. O emblema primordial da Ordem é o cardo-selvagem,
a flor nacional da Escócia. O mote é Nemo me
impune lacessit (latim Ninguém me provoca impunemente); o mesmo mote também é usado na
Cota de Armas Real do Reino Unido quando usado na Escócia e em algumas moedas britânicas.
O orago da Ordem é Santo André. A maioria das
Ordens de Cavalaria britânicas abrangem todo
o Reino, mas as três mais importantes pertencem cada qual a um país respectivo. A escocesa
Ordem do Cardo-Selvagem é a segunda mais
antiga. Equivale à inglesa Ordem da Jarreteira, a
Ordens de Cavalaria britânica em atividade com
os mais antigos registros (meados do século
XIV), e à irlandesa Ordem de São Patrício, a qual
se mantém suspensa desde a Independência da
maior parte da Irlanda – seu último cavaleiro
morreu em 1974. A data original da fundação
da Ordem é desconhecida. De acordo com uma
lenda, Oengus Mac Fergusa, Rei dos Pictos, enquanto lutava em Athelstaneford contra o saxão
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Aethelstan de Anglia Oriental, viu nos céus a cruz
de Santo André. Após vencer a batalha, é dito
que Angus fundou a Ordem do Cardo-selvagem,
dedicada ao santo, em 787. Não se acredita muito
nessa lenda, não apenas pela improbabilidade
de tal milagre, como também porque ambos os
protagonistas dessa batalha foram reis em épocas
muito distintas. Outra história afirma que Angus
fundou a Ordem em 809 a fim de comemorar a
aliança com Carlos Magno, sendo essa uma hipótese mais provável haja vista os mercenários escoceses contratados por Carlos Magno. Ademais,
há a tradição de que essa Ordem foi fundada, ou
refundada, nos campos-de-batalha por Roberto
I da Escócia durante a batalha de Bannockburn.
Muitos creditam-na a Jaime III da Escócia, que
adotou o cardo-selvagem como flor real e ordenou que se cunhassem moedas com a mesma
planta. Outros alegam que Jaime V da Escócia,
membro das Ordens da Jarreteira em Inglaterra,
da de São Miguel em França e do Velo de Ouro
no Sacro Império Romano-Germânico, fundou
a Ordem do Cardo-Selvagem em 1540 porque
vexava-se pelo fato de não ter nenhuma honraria a ser concedida a monarcas estrangeiros. Ele
alegadamente conferiu titulo da Order of the
Burr or Thissil a Francisco I de França. Algumas
Ordens cavaleirescas escocesas definitivamente
existiram durante o século XVI, mas extinguiram-se ao longo das décadas. Jaime VII de Escócia expediu decreto revivendo e restaurando a Ordem
do Cardo-Selvagem em sua total glória, brilho
e magnificiência em 1687. De oito cavaleiros a
doze cavaleiros foram indicados, mas o Rei fora
deposto em 1688. Seus sucessores,Guilherme III
da Inglaterra e Maria II de Inglaterra,não fizeram
indicações posteriores à Ordem, com seu conseqüente desuso. Em 1703, no entanto, Ana I da
Grã-Bretanha reviveu mais uma vez a Ordem do
Cardo-Selvagem, perdurando até hoje. A Ordem
tem cinco oficiais : O Deão, o Chanceler, o Arauto,
o Rei-de-Armas e o Secretário.

cientifico em beneficio da humanidade e, especialmente, à preservação e melhoria da saúde
dos povos. Fita: Púrpura com duplas bordas
amarelas.
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A Ordem de Carlos J. Finlay foi instituída para
contemplar os cidadãos cubanos e estrangeiros,
que tenham contribuído para o desenvolvimento
das ciências naturais e sociais e para a progresso

A Ordem de Camarões foi instituída em 1973,
para agraciar todos os cidadãos – civis ou militares – que lutaram pela independência de Camarões. Graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Estrela

Carlos J. Finlay, Ordem de (Cuba)

220

Carlos III, Ordem de (Espanha)
A Ordem Espanhola de Carlos III foi estabelecida
pelo Rei de Espanha Carlos III, em 19 de Setembro
de 1771 com o lema “Virtuti et Mérito”, com a
finalidade de condecorar aquelas pessoas que
tivessem destacado especialmente por suas
boas ações em beneficio da Espanha. Desde sua
criação, é a mais distinguida condecoração civil
que pode ser outorgada em Espanha, ainda se
encontra dentro da categoria das Ordens Militares desde sua criação, formalmente se converteu
em Ordem Civil em 1847. Tanto a ordem como as
condecorações que se atribuem estão reguladas
por um Decreto de 1992 onde se fixa como objetivo “ recompensar os cidadãos que com seus
esforços, iniciativas e trabalhos, tenham prestado
serviços iminentes e extraordinários a Espanha”.

221

Carol I, Ordem de
(Reino da Romênia)
A Ordem de Carol I foi criada em 10 de Maio de
1906 e descontinuada em 1947. Para agraciar a
nobreza e Chefes de Estado. Graus: Colar, Grã-Cruz,Grande Oficial e Comendador. Fita: Azul
claro com bordas em ouro tendo uma estreita
faixa vermelha.

222

Casa Real, Ordem da (Malásia)
A Ordem da Casa Real foi criada em 3 de Setembro de 1965, para o serviço e lealdade à Coroa,
muitas vezes para membros das forças armadas,
policia e serviço civil. Graus : Cavaleiro, Companheiro, Presidente e Vogal. Fita: Amarela com um
vermelho e branco ao centro e bordas verdes.

Camarões, Ordem de (Camarões)
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de Grande Oficial, Comendador e Cavaleiro. Fita:
Vermelha.

224

Campanha, Medalha de (Malí)
A Medalha de Campanha, foi criada em 25 de
setembro de 1974, para o serviço de guerra ou
em uma área designada como zona de guerra.
Fita: Azul pálido com bordas em vermelho, amarelo e verde.

225

Campanha do Haiti,
Medalha da (Estados Unidos)
A Medalha da Campanha do Haiti, foi instituída
em 22 de junho de 1917, para agraciar os fuzileiros navais norte-americanos no Haiti entre 9 de
julho e 6 de dezembro de 1915. Fita: Azul com
dupla faixa vermelha ao centro.

226

Campanha Contra Bachha-I-Saqao
(Reino do Afeganistão)
A Medalha da Campanha Contra Bachha-I-Saqqao, foi instituída em 1929 por Mohammed
Nadir Khan, para premiar os oficiais que estiveram envolvidos na derrota do Bacha-I-Saqao.

227

Campanha de Catamarca,
Medalha da (Argentina)
A Medalha da Campanha de Catamarca foi criada
em 1891, pelo governo argentino, para honrar
os soldados que participaram dessa campanha
militar. Fita azul clara com uma listra branca no
centro.

228

Campanha de Luson,
Medalha da (Filipinas)
A Medalha da Campanha de Luson foi criada para
premiar os voluntários que participaram, ao lado
do exército regular, dessa memorável campanha.
Fita: Amarelo e azul com estreitas listras brancas
e vermelha.

229

Campanha das Malvinas,
Medalha da (Argentina)
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Essa Medalha foi instituída em 1982, pelo governo da Argentina, para condecorar os soldados
que sobreviveram na guerra das Malvinas, contra
os ingleses. Fita: azul escuro e branca.

230

Campanha de Mysore 1790 – 92,
Medalha da (Reino Unido)
A Medalha da Campanha de Mysore foi criada pela Companhia das Índias Orientais, para
premiar Oficiais e soldados que serviram sob
o comando de Lord Cornwallis e Abervrombie
& Meadowes para a derrota do Tippoo Sabid,
régua de Mysore.

231

Campanha na Itália,
Medalha de (Aeronáutica – Brasil)
Criada pelo Decreto Nº 7454, de 10 de Abril de
1945. Para os militares da ativa e da reserva que
, havendo participado da Campanha na Itália,
tenham prestado bons serviços, sem nota que os
desabone. Esta Medalha também será conferida
a Unidades Aéreas que se façam merecedoras
dessa distinção, pelo brilho de seus feitos na
Campanha na Itália. Características : de bronze
oxidado. An : disco filetado circundado por uma
coroa de louros, entremeado de fita; ao centro
do disco, o emblema da FAB em relêvo. Re: ao
centro, em relevo, dizeres horizontalmente dispostos – Campanha na Itália – FAB, - em letras
maiúsculas. Fita: de chamalote azul-rei, tendo ao
centro frisos verticalmente dispostos, nas cores
verde, branca e vermelhão francês.

231A

Campanha Ultramarina,
Medalha da (França)
Instituida para premiar os soldados que participaram das diversas Campanhas no Ultramar,
seja nas Colônias e, ou durante a segunda grande
guerra.

232

Campanha, Medalha de
(Exército – Brasil)
Criada pelo Decreto-Lei Nº 6.795 de 17 de
agosto de 1944. Regulamentada pelo Decreto
1.6821 de 13 de Outubro de 1944. Conferida
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aos militares da ativa, da reserva e assemelhados, que participaram de operações de guerra,
sem nota desabonadora. Também foi conferida
a militares dos Exércitos das Nações amigas e
Aliadas que tenham tomado parte na campanha,
incorporados às nossas Forças. Características:
Cruz de malta tendo no centro a legenda FEB,
contornada por uma coroa de louros, símbolo da
glória militar. Sobre os três ramos da cruz, a data
16-VII-1944 – que é o desembarque, na Europa,
da Força Expedicionária Brasileira. Fita : de seda
chamalotada, nas cores verde e vermelha, verticalmente dispostas em três partes iguais, sendo
a do centro, vermelha.

233

Campanha do Mato Grosso,
Medalha da (Brasil)
É também chamada por “Medalha de Constancia
e Valor” ou “Medalha da Campanha do Mato
Grosso”. Por Decreto de Nº 3926 de 7 de agosto
de 1867, referendado pelo então Ministro da
Guerra João Lustoza da Cunha Paranaguá, o Imperador atendendo à Constancia e valor com que,
não obstante as privações sofridas, se houveram
as Forças Expedicionárias em Operações ao Sul
de Mato Grosso, houve por bem conceder-lhes
o uso da Medalha de “Constancia e Valor”. Por
Decreto de 6 de junho de 1868 a Medalha foi
concedida às forças que marcharam da Capital da
Província afim de operar contra Corumbá, que,
sem defesa, foi abandonada pela população em
2 de janeiro de 1865 e ocupada pelas forças paraguaias. Corumbá foi retomada dois anos mais
tarde, em 13 de junho de 1867, quando as forças
de Cuiabá cobriram-se de glórias e puseram fora
de combate quase toda a guarnição, tomando 6
canhões e duas bandeiras do inimigo. A expulsão diminuiu as atividades dos paraguaios, que
ficaram no Forte de Coimbra, cruzando os seus
navios o Rio Paraguai. Mato Grosso ficara livre da
invasão inimiga depois da Passagem de Humaitá,
efetuado por Delphim Carlos de Carvalho com
encouraçados brasileiros, três dos quais chegaram em Assunção em 24 de fevereiro de 1868.
A Medalha de Mato Grosso pendia do lado esquerdo do peito por uma quatro listras, sendo de
cor azul as dos extremos, e verde e amarelo a do
centro. Dessa Medalha existem dois cunhos: Casa

da Moeda e Joalheria Victor Resse. A Medalha
foi cunhada em ouro para oficiais superiores, em
prata para Capitães e subalternos e em bronze
para tropas.

234

Campanha Cisplatina,
Medalha da (Brasil)
Através do Decreto de 20 de janeiro de 1813,
concedeu-se a Medalha da Campanha de Cisplatina, de distinção, ao Exército Pacificador de
Montevidéu. Para dar a maior prova da satisfação
em relação ao valor, sofrimento e distinção com
que os Oficiais Generais, Coronéis, Oficiais Inferiores, Cadetes, Soldados e empregados civis do
Exército Pacificador procederam,Dom João, ordenou a concessão do distintivo. Todos os Oficiais
Generais deveriam utilizar sobre o braço direito
uma Medalha elíptica dourada, representando
uma oliveira à margem do Uruguai , com a coroa
real enlaçada por um dragão, símbolo da Casa
de Bragança. Os demais Oficiais, Cadetes e empregados civis, receberam a de prata, enquanto
os Oficiais Inferiores e soldados a receberam em
estanho, sendo estas últimas distribuídas pela
Real Fazenda.

235

Campanha Cisplatina,
Medalha da 2ª (Brasil)
A Segunda Campanha de Cisplatina findou-se
em 31 de julho de 1821, com a incorporação
da Banda Oriental do Reino Unido de Portugal,
Brasil e Algarves,sob a denominação de “Estado
Cisplatino”. Em Decreto de 25 de Setembro de
1822, o Príncipe Regente Dom Pedro atendendo
às suplicas de alguns Oficiais Generais e Oficiais
do Exército Pacificador que haviam participado
da Campanha Cisplatina de 1811 / 1812, e terminado a segunda pelo tratado de 31 de Julho
de 1821, permitiu que a Medalha concedida por
Dom João em 1813 pudesse ser ostentada ao
peito. Dessa forma a Medalha ganhou uma fita
amarela e passou a ser utilizada no peito somente
por aqueles que haviam participado das duas
Campanhas de Cisplatina. A mesma Medalha
foi também inserida numa cruz maltada com
pontas maçanetadas. Em miúdos: a Medalha da
Segunda Campanha Cisplatina, nada mais é do
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que a Medalha concedida na Primeira Campanha,
pendente de uma fita,dentro de uma cruz.

236

Campanha contra Dinamarca,
Medalha Comemorativa da
(Império Austro – Húngaro)
A Medalha comemorativa da Campanha contra
a Dinamarca foi criada em 1864, para os membros das forças austríacas do Grão Ducado de
Schlewig, ativas na guerra contra a Dinamarca.
Fita: Preta com uma listra branca e uma borda
amarela.

237

Campanha Contra El Salvador e
Honduras, Medalha (Guatemala)
A Medalha da Campanha Contra El Salvador e
Honduras foi criada em 1863, para comemorar
a vitória contra El Salvador e Honduras em 1863.
Fita: Azul, Branco e Amarelo.

238

Campanha Sutlej,
Medalha da (Reino Unido)
A Medalha da Campanha Sutlej foi criada para
agraciar os serviços na campanha contra Silkh
em 18 de dezembro de 1845 e 22 de fevereiro de
1846. Fita: Azul escuro com bordas vermelhas.
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Campanha Palestina,
Ordem da (Síria)
A Ordem da Campanha Palestina foi criada em
18 de Dezembro de 1951, para agraciar o valor
e serviços no conflito com Israel em 1948 – 49.
Fita: Vermelho com duas listras pretas.

242

Campanha do Exército Filipino,
Medalha de (Estados Unidos
A Medalha da Campanha do Exército Filipino foi
instituída em 12 de janeiro de 1905, para o serviço militar nas ilhas Filipinas entre 1899 e 1913.
Fita: Azul com duas listras vermelhas.

243

Campanha Americana,
Medalha de (Estados Unidos)
A Medalha de Campanha Americana foi instituída
em 6 de novembro de 1942, aos voluntários que
servir durante trinta dias de serviço fora dos Estados Unidos , mas dentro do teatro Americano
de Operações entre 7 de Dezembro de 1941 e 2
de Março de 1940. Fita: Azul com listras brancas,
preta e vermelha.

244

Campanha, Medalha de (Tonga)

239

A Medalha de Campanha foi criada para o serviço no Iraque em apoio dos Estados Unidos da
América. Fita: Azul, branca, amarela e vermelha.

A Medalha de Campanha no Sahara foi criada
em 1958, para agraciar os soldados espanhóis
que participaram desse movimento militar. Fita:
Laranja com um vermelho – amarelo ao centro
e bordas amarelas.

244A

Campanha no Saara,
Medalha de (Espanha)

240

Campanha de Nacala,
Medalha da (Malawi)
A Medalha da Campanha de Nacala foi criada
em 1993, para agraciar os soldados que participaram desse movimento militar. Fita: Igualdade
de listras petra, vermelha e verde com uma faixa
amarela ao centro.

Campanha da Indochina,
Medalha da (França)
A Medalha da Campanha da Indochina foi criada
para premiar os soldados que lutaram na Indochina.

245

Campanha do Paraguai,
Cruz da (Uruguai)
A Cruz da Campanha do Paraguai foi criada em 13
de Maio de 1888, para agraciar o serviço durante
a Guerra contra o Paraguai (1865 – 1869) Graus:
1ª ,2ª e 3ª Classe. Fita: Vermelha.
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Campanha no Atlântico Sul,
Medalha de (Brasil)
Criada pela Lei Nº 497, de 28 de Novembro de
1948. Regulamentada pelo Decreto Nº 26550,
de 04 de Abril de 1949. Conferida aos militares
da ativa, da reserva, reformado e civis que se
tenham distinguido na prestação de serviços
relacionados com a ação da FAB no Atlântico
Sul, no preparo e desempenho de missões especiais, confiadas pelo Governo, no período de
1942 a 1945. Características: de bronze oxidado.
An: Em forma circular, sendo o disco interno circundado por um filete; no disco observa-se, em
alto relevo, um avião sobrevoando um navio de
guerra. Observa-se ainda a inscrição em relevo,na
curva superior: “ Campanha do Atlântico”, em
letras maiúsculas tendo, no centro da curva inferior, uma estrela de cinco pontas. Re: circulo
correspondente ao diâmetro do an e um disco
interno tendo as inscrições em relevo, na curva
superior “FAB” e na inferior “ 1942 – 1945”, em
letras maiúsculas separadas por uma estrela de
cinco pontas. No centro do disco observa-se o
emblema da FAB em relevo. A Medalha fica ligada
à barreta, de feitio de asas estilizadas, em bronze
oxidado, por meio de argola e contra-argola. Fita:
de chamalote azul-rei, com cinco filetes de cor
amarelo-ouro, verticalmente dispostos sendo um
ao centro e os demais afastados de 4 mm entre si.

247

Campanhas, Medalha
Comemorativa das (Portugal)
Criada em 30 de Novembro de 1916, pelo Decreto Nº 2870, em conjunto com a Cruz de Guerra,
a Medalha Comemorativa das Campanhas comemora as Campanhas das Forças Armadas Portuguesas fora de Portugal Metropolitano, principalmente face ao contexto da entrada portuguesa
na I Grande Guerra. A Medalha é atribuída “aos
militares que tenham servido em situação de
Campanha” (Art. 46º do Regulamento de 2002).
Esta Medalha funciona como Medalha geral,
sendo cada campanha especifica indicada pela
colocação de uma passadeira na fita, da mais
recente acima à mais antiga abaixo. As seguintes passadeiras foram aprovadas: Sul de Angola
1914 a 1915; Moçambique 1897 – 1898; Timor

1912 – 1913; Moçambique 1914 a 1918; No Mar
1916 – 1917 – 1918 ; França 1917 – 1918; Lunda
1911; Congo 1914 – 1915; Defesa Marítima 1914
– 1918; Ocupação no Distrito de Moçambique
1906 – 1913; Cuanza Sul 1917 – 1918; Além
Cunene 1904; Cuanhama 1915; Sotary 1912;
Bissau 1915, Cabo Verde 1917-1918; Dembos
1918 – 1919; Lunda 1922 – 1923; Congo 1918;
Norte de Angola 1961 – 1963 ; Moçambique e
Angola 1966 – 1967. Conforme indica o artigo 6º
do Regimento especifico a esta Medalha, publicado a 18 de janeiro de 1917, as Medalhas das
Campanhas vinha também em ligação direta à
Medalha Rainha Dona Amélia, que desde 1902,
servia como Medalha geral de Campanhas. Características: An: emblema nacional rodeado de
um listel circular com a legenda “Campanhas e
Comissões Especiais das Forças Armadas Portuguesas”, em letra de tipo elzevir, maiúsculas, a
legenda cercada de duas vergônteas de louros
frutadas e atadas nos topos proximais com um
laço largo; encimando este conjunto, uma coroa
mural de cinco torres. Re : disco tendo, na parte
superior, uma bandeira nacional, sobrepostas a
ela e medindo quase todo o diâmetro, as figuras
de um soldado do Exército, à dextra, um soldado
da Força Aérea, ao centro, e um marinheiro da Armada, à sinistra, de pé e firmados num pedestal,
o disco rodeado da legenda “ Este Reino é Obra
de Soldados”, em letras de tipo elzevir, maiúsculas, num listel circular, rematado inferiormente
por um laço encimando este conjunto, uma coroa
mural idêntica à do an.

248

Campanhas da Liberdade ,
Medalha da (Portugal)
Medalha de Dom Pedro e Dona Maria II “Campanhas da Liberdade” designada oficialmente por
Medalha de Dona Maria II e Dom Pedro IV,foi
criada por Decreto da Secretaria de Estado dos
Negócios da Guerra de 16 de Outubro de 1861,
e publicada em Ordem de Exército Nº 24 desse
mesmo ano, com vistas a “ dar um testemunho
publico da benevolência àqueles que com admirável perseverança, e apesar de dificuldades
que pareciam invencíveis, sustentaram a causa
do liberalismo português, durante a Guerra Civil
lutada de 1826 e 1834 entre os Liberais e os
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Miguelistas. A Medalha , de cobre, tem 3 centímetros de diâmetro,cujo an é constituído pelas
efígies sobrepostas de Dona Maria II e Dom Pedro
IV,tendo na parte inferior as datas 1826-1834 em
duas linhas. O re tem a frase, em torno, “Campanhas da Liberdade”. A Medalha pende de fita azul
ferrete,com uma pequena linha vertical branca
ao centro, para as Campanhas da Liberdade ou
de azul ferrete com as orlas brancas, para a sua
correspondente de Serviços Civis.

249

Campo da Glória,
Medalha de Mérito no (Polônia)
A Medalha de Mérito no Campo da Glória foi
criada em novembro de 1943, integrado no
sistema de atribuição de honrarias polonesas
em 23 de dezembro de 1944. Foi descontinuada
revertendo-se em Medalha de ouro em1945.
Para soldados do Exército, independentemente
da sua categoria, por atos de bravura diante do
inimigo. Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita: Preta
com listras azuis.

250

Canadá, Ordem do (Canadá)
A Ordem do Canadá é a mais alta condecoração
civil dentro do sistema canadense de honrarias.
Os membros agraciados são aqueles que exemplificam o lema latino tomado da Epistola aos
hebreus “ eles desejam um melhor país”. Criada
em 1967, a Ordem do Canadá foi estabelecida
para reconhecer as contribuições em vida feitas
por canadenses que fizeram uma maior diferença
ao Canadá, assim como os esforços feitos por
não canadenses que fizeram o mundo melhor
por suas ações.Graus: Oficial, Companheiro e
Membro. Fita: Branca com bordas vermelhas.

250A

Casa de Alberto, O Urso;
Ordem da (Ducado de Anhalt)
Ordem instituída em 18 de novembro de 1836,
pela Casa de Alberto – O Urso – substituindo a
Ordem do Urso. Possuia cinco graus.
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251

Casa Real de Hohenzollern,
Ordem da
(Reino da Prussia – Alemanha)
A Ordem da Casa Real de Hohenzollern da Prússia
era uma Ordem iniciada em 1851, por Frederico
Guilherme IV e apenas concedida aos agentes.
Era destinada por atos de bravura em combate.
A condecoração era adornada com duas espadas
cruzadas. 83.000 cidadãos foram agraciados durante a Segunda Guerra Mundial.

252

Casamento do Rei Christiano IX e
rainha Louise, Medalha do
(Dinamarca)
A Medalha Comemorativa do Casamento do Rei
Christiano IX e da Rainha Louise foi instituída em
1892, para marcar essa união. Fita: Azul Claro.

253

Capital Sofia, Medalha dos 100 Anos
da (Republica Popular da Bulgária)
A Medalha Comemorativa dos 100 Anos da Capital Sofia, foi instituída em 1976, para marcar o
Centenário da Capital da Bulgária. Fita: Vermelha
com uma faixa central em branco e verde.

254

Caridade, Ordem da
(Império Otomano)
A Ordem da Caridade foi instituída em 1878
pelo Sultão Abdulhamid II em três classes, essa
Ordem foi reservada para as mulheres. Foi dada
em reconhecimento do trabalho de caridade, ou
como um símbolo de Sultan’s. Fita: branca com
verde, vermelho e listras verdes para as bordas.

254A

Captura de Berlim,
Medalha pela (Polônia)
A Medalha polonesa pela captura de Berlim foi
criada para premiar aqueles que serviram com o
Exército Polonês nas operações de Berlim,entre
abril e maio de 1945, bem como outros em serviço ativo, nesse período, receberam a Medalha
comemorativa pela captura de Berlim. Ela foi
instituída em 21 de abril de 1966 e foi conferida
pelo Ministro da Defesa Nacional. O an mostra
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o emblema da Cruz de Grunwald e no texto ao
redor lê-se “Pela participação na Batalha de Berlim”. O re tem a inscrição “Ministério da Defesa
Nacional da Republica Popular da Polônia”.

255

Captura do Ceylão 1795 -96,
Medalha (Reino Unido)
A Medalha da Captura do Ceylão em 1795 – 96 foi
criada pela Companhia das Índias Orientais,para
agraciar o serviço durante a captura da ilha de
Ceylão dos holandeses.

255A

Captura de Rodrigues, Bourbon,
Ile de France (Reino Unido)
Medalha instituida pela honrosa Companhia das
Indias Orientais, para premiar as tropas nativas.

256

Capitão Václav Morávka,
Medalha (Tchecoslováquia)
A Medalha do Capitão Václav Morávka foi criada
em 10 de agosto de 2004, para obter resultado
extraordinário em operações de combate ou
importantes tarefas voluntárias. Fita: Azul esverdeado com branco e azul escuro.

257

Cavaleiro da Grande Cruz da
Ordem da Espada (Suécia)
A Medalha de Cavaleiro da Grande Cruz da Ordem da Espada foi criada em 1788, para premiar
os soldados em tempo de guerra. Graus: 2 Classes. Fita: Amarelo com bordas azuis.

258

Cavaleiro da Ordem Militar
de Joseph Maximiliano
(Reino da Bavária)
A Cruz de Cavaleiro da Ordem Militar de Joseph
Maximiliano, foi iniciada em 01 de janeiro de
1806,por Maximiliano Joseph em sua ascenção
ao trono do Reino da Bavária. Foi concedida a
soldados bávaros por bravura em combate. O
beneficiário tinha direito a uma pensão vitalícia
e o direito de acrescentar “Ritter Von” em seu
sobrenome.

259

Cavaleiros da Concórdia,
Ordem (Itália)
Ordem dos Cavaleiros da Concórdia ou Ordem da
Concórdia foi instituída pelo Rei Dom Fernando
III – o Santo (São Fernando III 1201- 1252), rei de
Castela . Filho de Afonso IX, rei de Leão e de D.
Berengaria, irmã mais nova de Branca de Castela casada com Luiz VIII, rei da França e mãe de
Luiz IX, São Luiz. A Ordem é criada em 1246, nos
moldes das Ordens de Cavalaria da Idade Média.
Defendia a liberdade e independência contra os
infiéis e promovia a concórdia entre os feudos e
disputas internas às Casas nobres. Os cavaleiros da
Concórdia lutavam pelos nobres ideais da Cavalaria
ao lado dos Cavaleiros da Ordem Militar e Religiosa
de Calatrava. Passados séculos, foram reconhecidos
por Carlos V, rei da Espanha (1516) e imperador da
Alemanha (1519). Por esta época a Ordem divide
seu contingente. Parte segue para os Paises Baixos
e outros vão para o Novo Mundo. Acompanharam
inclusive o Conde de Nassau em suas conquistas em
solo brasileiro. A maior presença desses cavaleiros
se dá na América espanhola, do México à Argentina. Fundam diversas localidades que recebem o
nome de Concórdia. Em 1813 o Grão-Duque da
Frankfurt, por ocasião do aniversário de Napoleão
I deu uma nova vida à Ordem da Concórdia, criando
uma condecoração em forma de cruz octogonal
com duas mãos entrelaçadas entre palmas com a
legenda Concórdia. Ao inicio do século XX a Ordem
passa a despontar na Itália sob a tutela da família
Della Scala. Insígnia em cruz octogonal esmaltada de
branco assente sobre dois ramos de louro. No disco
central do an, em esmalte verde, o mapa-mundi
com um coração púrpura atravessado por pequena faixa branca com a inscrição Concórdia. No re a
águia bicéfala, dourada com escudo da família Scalla,
quando príncipe de Verona. Cores Preponderantes :
Azul claro e branco. No Brasil é instalado um Capitulo
em 1946 sendo o Lugar Tenente o Dr. José Trevisan,
ex-agente consular da Itália.

259A

Cavaleiros Falcon, Ordem dos
(Ducado de Saxe-Weimar)
A Ordem foi instituída em 02 de agosto de 1732,
pelo Duque Ernest August I por mérito civis e
militares. Um premio “com espadas” feitos por
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bravura e mérito no campo de batalha de 22 de
setembro de 1870. Fita: vermelha.

260

Cavaleiro da Obediência,
Ordem do (Malta)
A Ordem do Cavaleiro da Obediência é uma
Ordem militar da Hospitaleira de São João de
Jerusalém, de Rodes e de Malta. Ao contrário
daqueles cavaleiros professos e capelães que
fazem votos de castidade,pobreza e obediência
destescavaleiros, damas e agora, fazem uma
única promessa de obediência. A classificação
foi instituída entre as duas Guerras Mundiais,
porque não havia suficiente cavaleiros professos
necessários para o fim de reforçar seu caráter
religioso e espiritual. Os Cavaleiros e Damas em
obediência fazem uma promessa para viver como
cristãos perfeitos. Os Cavaleiros usam um escapulário sobre o seu vestimenta coral. Na Ordem de
Malta, os Cavaleiros de Justiça estão na primeira
classe. Os Cavaleiros e Damas em obediência
constituem a segunda classe. Os Cavaleiros e
Damas de Honra e Devoção, Conventual Capelães
“ad honorem”, Magistral Capelães, Cavaleiros e
Damas da Graça e Devoção, Cavaleiros e Damas
da Graça Magistral são membros da terceira
classe.

261

Cavaleiro Bacharel, Medalha
(Inglaterra)
A Medalha-Badge de Cavaleiro Bacharel foi criada em 1926, para aqueles de quem a Cavalaria
conferia a honraria a não ser que o mesmo já
pertencesse à alguma das Ordens Britânicas.
Graus: Badge e Distintivo. Fita: Vermelha combordas amarelas.

262

Caxias, Medalha (Exercito – Brasil)
Instituída pelo Comandante da Escola Militar
do Realengo, Coronel José Pessoa Cavalcante
de Albuquerque, em 28 de Dezembro de 1931.
Oficializada em 14 de Março de 1932, por Despacho do Ministro da Guerra. O Regulamento
da EMR, Decreto Nº 23.994, de 13 de Março de
1934 incluiu, no artigo referente às recompensas,
a Medalha Caxias a ser concedida ao cadete mais
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distinto. O Regulamento da AMAN, em Portaria
380, de 14 de Fevereiro de 1958, destinou-a ao
aspirante que obtivesse o maior grau de aptidão
para o oficialato entre os classificados em 1º lugar nos diferentes cursos. An : efígie do Duque
de Caxias. Re : figura simbólica da vitória, com a
inscrição “ ao Mérito” e em torno da curva superior a inscrição “ Academia Militar das Agulhas
Negras”. Fita : azul turquesa que marca inconfundivelmente o uniforme do cadete e o estandarte
do Corpo de Cadetes.

263

Cáucaso, Medalha do (Rússia URSS)
A Medalha para a Defesa do Cáucaso foi criada
em 1 de Maio de 1944, para agraciar todos os
militares que atuaram na defesa do Cáucaso durante três meses entre junho de 1942 e outubro
de 1943. Fita : Caqui escuro com bordas azuis
e duas listras brancas ao centro ladeadas com
pequenas linhas azuis e vermelhas.

264

Centenário de Christian IX 1818 –
1918 , Medalha do (Dinamarca)
A Medalha do Centenário de Christian IX 1818
– 1918 , foi criada em 1918 para marcar os cem
anos desse monarca. Fita: Vermelha com listras
brancas verticais e horizontais.

265

Censo, Medalha do
(Rússia Federação)
A Medalha do Censo foi criada em 2002, para
uma contribuição significativa para a preparação
e realização do Recenseamento da população
russa em 2002. Fita: Branco,Azul e Vermelho.

266

Cento e Cincoenta Anos dos Bombeiros, Medalha (Bielo-Russia)
A Medalha Comemorativa dos 150 Anos de
fundação do Corpo de Bombeiros, foi instituída
em 22 de setembro de 2000 para agraciar os
soldados que tenham se destacado no Corpo de
Bombeiros. Fita: Vermelha com bordas azuis e
uma listra branca e azul no centro.
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267

Cedro, Ordem Nacional do (Líbano)
A Ordem Nacional do Cedro foi criada em 31 de
Dezembro de 1936, para os serviços destinados
ao Líbano, atos de coragem e de serviço público.
Graus: Grande Colar, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: Vermelha com
bordas verdes.

268

272

Certificado de Mérito,
Medalha (Estados Unidos)
A Medalha do Certificado de Mérito foi instituída
em 3 de março de 1847 e a Medalha em 1905,
para agraciar os soldados dos Estados Unidos da
América. Essa comenda foi descontinuada em
9 de julho de 1918. Fita: Azul escuro com listra
branca ao centro.

125 Aniversário da Confederação,
Medalha (Canadá)

273

A Medalha comemorativa dos 125 Aniversário
da Confederação canadense foi instituída em
1992, para agraciar todos os cidadãos, nacionais
ou estrangeiros que tenham contribuído para o
desenvolvimento das Artes, Literatura e Ciências
no Canadá. Fita: Branca com bordas azuis e cinco
estreitas listras vermelhas.

O Certificado de Honra foi criado em 1962 e
revisado em 2 de agosto de 1996, apenas para
Cingapura, mas cidadãos estrangeiros poderão
ser agraciados com um Certificado de Honra em
circunstâncias especiais. Fita: Branca com bordas
vermelhas.

269

Chateau-Thierry,
Medalha de (França)

Centenário,
Medalha do (Nova Zeelândia)
A Medalha do Centenário foi criada em 01 de julho de 1993, pela rainha Elizabeth II, para homens
e mulheres que tenham feito uma contribuição
para os direitos das mulheres ou dos problemas
das mulheres na Nova Zeelândia. Fita : Branca
com uma faixa amarela ao centro e bordas roxas.

270

Centenário, Medalha do (Canadá)
A Medalha do Centenário foi criada em 1º de
julho de 1967, para agraciar todos os cidadãos
nacionais e, ou estrangeiros, no sentido de comemorar o primeiro centenário da Confederação
do Canadá (1867). A indicação para a comenda
fica a critério do governo canadense. Fita: Branca
com bordas vermelhas e quatro estreitas listras
vermelhas.

271

Centenário do Regimento 92,
Medalha do (Brunswick)
A Medalha que marcou o centenário do regimento 92 de Infantaria, foi instituída em 14 de
setembro de 1909, para glorificar os 100 anos
desse valoroso regimento do grão-ducado de
Brunswick.

Certificado de Honra (Cingapura)

273A

A Medalha Chateau-Thierry criada pela cidade
de Chateau-Thierry para honrar os veteranos
que lutaram nesta área durante o verão de 1918.
Há pelo menos três produções da Medalha em
prata e bronze. A cidade de Chateau-Thierry foi
submetida a dois ataques alemães : em setembro
de 1914 e maio de 1918 (quando da ofensiva alemã sobre o Chemin dês Dames). Foi durante este
segundo ataque que, tendo realizado a batalha
da Cota 204, que foi objeto de três semanas de
intensos combates. O inimigo foi finalmenteexpulso pelas tropas franco-americanas durante a
Segunda Batalha do Marne.

274
Chechênia,
Medalha da (Rússia Imperial)
A Medalha da Chechênia foi criada em 15 de
Julho de 1860, para agraciar os participantes na
pacificação da Chechênia e do Daguestão em
1859. Fita: Laranja com três listras pretas sendo
metade vermelha.
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275

281

A Ordem do Céu Azul e Branco foi criada em 15 de
Maio de 1929, para agraciar os soldados chineses
que tenham desempenhado importantes serviços relativos à segurança nacional. Fita: Branco
com bordas vermelhas e azuis.

A Medalha do rei Christian X,do Juízo foi instituída
em 1922, para agraciar os membros do poder
judiciário. Fita : Branca com listras vermelhas
verticais e horizontais.

276

Choibalsan, Medalha (Mongólia)

Cia Britânica da África do Sul
(Reino Unido)

A Medalha Choibalsan foi criada em 7 de fevereiro de 1945, para premiar os soldados que lutam
no período da grande guerra. Fita: Vermelha com
uma faixa verde ao centro.

A Medalha da Cia Britânica da África do Sul foi
criada em 1896, para agraciar os membros dessa
companhia pelos relevantes serviços prestados.
Fita: Amarelo com três listras azuis.

277

283

Céu Azul e Branco,
Ordem do (China)

Che Guevara, Ordem de (Cuba)
A Ordem de Che Guevara foi instituída por Fidel
Castro em abril de 1971, para premiar todos os
cidadãos cubanos que tenham se destacado
nas artes, ciências e esporte. Classes: 1ª Classe :
Ouro; 2ª Classe: Prata; 3ª Classe: Bronze.

278

Chefacato, Ordem do (Turquia)
Ordem criada na Turquia pelo Sultão Abd-ul-Hamid II (1880). Esta Ordem, reservada às mulheres,
compreende três Classes : 1ª Aspa; 2ª Roseta;
3ª Fita simples.

279

Chipre, Medalha do (Nações Unidas)
A Medalha do Chipre foi instituída para agraciar
os soldados que participaram da Missão para
manter a paz entre os turcos e cipriotas gregos
em março de 1964. Fita: Azul com listra branca
ao centro, circundada por bordas azuis escuras.

280

Chitral, Medalha da
Campanha de (Reino Unido)
A Medalha da Campanha de Chitral foi instituída pelo Marajá de Jummoo & Kashimir, para
galardoar os oficiais britânicos que participaram
da defesa de Chitral em 1895. Fita: Branca com
bordas vermelhas e uma faixa verde central.

Christian X, do Juízo,
Medalha de (Dinamarca)

282

Ciências e as Artes,
Condecoração para (Áustria)
A Comenda para as Ciências e as Artes, foi instituída em 25 de maio de 1955, para premiar os
cidadãos austríacos e estrangeiros que se destacam nas Ciências e nas Artes.Possui dois graus:
Cruz de Honra de 1ª Classe e Cruz de Honra. Fita:
vermelha.

284

Cinco Vulcões, Ordem dos
(Guatemala)
A Ordem dos Cinco Vulcões foi criada em março
de 1961, para agraciar o serviço prestado à unidade da América Central.Graus: Grande Oficial,
Oficial, Comendador e Cavaleiro. Fita: Azul

285

Cinqüenta Anos da Vitória
na Grande Guerra Patriótica
(Rússia Federação)
A Medalha Comemorativa dos 50 Anos da Vitória
na Grande Guerra Patriótica foi criada em 7 de
Julho de 1993, para agraciar todos os veteranos
que lutaram na guerra, e para aqueles presos
pelos nazistas durante o conflito. Fita: Metade laranja com três listras pretas e metade vermelho.
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285A

Cincoenta Anos da Policia
(Mongólia)
A Medalha comemorativa aos 50 anos de criação
da força policial na Mongólia foi instituída em 1971.

286

Cinquenta anos de reinado
(Império Austro-Húngaro)
A Medalha Comemorativa dos 50 anos de Reinado do Imperador Francisco José I, foi instituída em 1898, para os membros do Império
Austro-Húngaro e forças armadas em 21 de
outubro de 1898, por ocasião do 50º Aniversário do Reinado do Imperador Francisco José
I. Fita: vermelha.

287

Cinquenta Aniversário da
Independência , Medalha do (Índia)
A Medalha comemorativa dos 50º Aniversário
da Independência da Índia foi instituída em
15 de Agosto de 1997, para marcar essa efeméride. Fita: Amarelo com faixas centrais em
laranja,branco e verde.

Anhalt. Possuía uma classe somente. Fita era
verde com listras brancas nas bordas.

291

Cisne, Ordem do (França)
Ordem prussiana, fundada em 1440 e remodelada em 1843. Tinha uma só classe, sendo a insígnia
suspensa de um colar.

292

Civil,Ordem do Mérito (Marrocos)
A Ordem do Mérito Civil foi criada em setembro de
1963, para agraciar os servidores que tenham contribuido com servidos meritórios ao Estado.Graus:
Cinco Classes. Fita: Vermelha com listras brancas.

293

Civil, Ordem do Mérito
(Republica da Coréia)
A Ordem do Mérito Civil foi criada em 22 de Dezembro de 1951 e revista em 1967 e 1973. Para
os empregados civis do governo e os militares
de serviço extraordinário.Graus : Cinco Classes.
Fita: amarela com listras e bordas verdes.

288

294

Medalha Comemorativa dos 50 Anos da Revolução Cubana foi instituída por Fidel Castro para
marcar o cinqüentenário de tão importante
evento revolucionário. Fita: Vermelha e Preta.

Instituída em 25 de novembro de 1994. Para os
civis, que serviram em condições difíceis nas organizações sujeitas à disciplina militar durante a
2ª Guerra Mundial. Fita: verde com listra branca
e faixa vermelha central.

Cinquenta Anos da Revolução,
Medalha (Cuba)

289

Cinquenta anos de reinado
(Império Austro-Húngaro)
A Medalha Comemorativa dos 50 anos de reinado do Imperador Francisco José I, foi instituída
em 1898, para os funcionários públicos . Fita:
vermelha e branca.

290

Cinquenta anos de Serviço,
Medalha (Ducado de Anhalt)
A Medalha dos 50 anos de Serviço do Ducado de
Anhalt – na Alemanha – foi instituída em 1890,
para honrar os cidadãos que contribuíram com
50 anos de serviço e dedicação ao Condado de

Civil 1939 - 1945, Medalha
(Austrália)

294A

Civil Belga 1914-1918 (Bélgica)
Premiava a civis ou não-combatentes pelo serviço
distinto à Bélgica. Possui cinco classes e foi baseada
na Corporação Civil que havia sido instituída em 1867.
Em 18 de maio de 1915, o rei Alberto I, instituiu a condecoração civil 1914-1915 na qual o monograma real
original (duas letãs entrelaçadas L – King Leopold) foi
mantida, devido à situação de guerra. Algumas dessas
condecorações foram outorgadas pelo governo belga,
então no exílio, na cidade francesa de Le Havre. Em 12
de dezembro de 918, esta condecoração foi oficializada,
tendo o monograma “A” para o Rei Alberto e do bar
“1914-1918”.
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Combate, Ordem do (Mongólia)
A Ordem do Combate foicriada em 17 de Outubro de 1945, para agraciar os serviços nas forças
armadas. Fita : Branca comuma faixa vermelha
ao centro.

295A

Combate Naval de Iquique (Chile)
O Combate Naval de Iquique foi uma batalha
travada entre o Chile e Perú no oceano Pacifico
conhecida como Guerra do Pacífico - por motivos
de quebra de relacionamento entre os dois Países. Aconteceu na Baía de Iquique na quarta-feira
21 de Maio de 1879.

295B

Comemorativa Belga
1940/1945 (Bélgica)
Foi instituída em 16 de Fevereiro de 1944 para
premiação a todos os que serviram durante a
guerra (ou seja, entre 10 de maio de 1940 e 07 de
maio de 1945) em qualquer das forças armadas
belgas, resistência, marinha mercante ao lado
dos aliados. O re tem um grande “V” simbolizando a vitória que ficou famosa por Winston
Churchill, a cabeça de um leão que surge e os
anos “ 1940 e 1945”, quando o revero ostenta
o titulo bilíngüe da Medalha. Um número de
anexos à fita foram criados para esta Medalha,
entre outros, duas espadas cruzadas para aqueles que tiveram tomado parte na campanha de
18 dias em 1940, posteriormente estendido a
todos os serviços ativos nas forças armadas ou
na resistência (os marinheiros recebiam duas
âncoras cruzadas). Existem também emblemas
para feridos de guerra.

295C

Combatente Voluntário Belga
1914-1918 (Bélgica)
Medalha de Combatente Voluntário belga 19141918, concedida a civis belgas ou estrangeiros
que se ofereceram para servir com as forças
armadas belgas e fez, na verdade, durante a primeira Grande Guerra Mundial, servir com uma
unidade de combate em uma zona de perigo por
um mínimo de seis meses.
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296

Comemorativa 1915-18,
Medalha (Reino da Bulgária)
A Medalha Comemorativa 1915 – 18 do Reino
da Bulgária, foi instituída em Dezembro de 1933,
para agraciar aqueles que serviram na Primeira
Guerra Mundial como Combatentes e, para os
aliados da Bulgária. Fita: Vermelha com bordas
brancas e verdes.

297

Comenda do Exército (Zimbábue)
A Comenda do Exército foi criada em 1981, para
agraciar atos de bravura, ações louváveis ou devoção
ao dever. Fita: 15 listras vermelhas e amarelas.

298

Comenda Presidencial (Indonésia)
A Comenda Presidencial foi criada em setembro
de 1950, para agraciar todos os estrangeiros,
Embaixadores e Chefes de Estado que tenham
prestado serviços à Indonésia. Fita: Preta com
bordas amarelas.

298A

Comunismo,
Medalha Contra o (Romênia)
Foi instituída pelo Rei Michael I em 01 de Abril de
1942, e era concedida para aqueles que lutaram
contra as forças da União Soviética durante a
2ª Guerra, inclusive muitos alemães. É comum
encontrar essa Medalha em barretes alemães.

299

Congo, Medalha do (Nações Unidas)
A Medalha do Congo foi instituída para agraciar os
soldados das Nações Unidas que participaram da
missão no Congo entre julho de 1960 e junho de
1964. Fita: Verde com bordas azuis e linhas brancas.

300

Colar de Honra da Albânia
(Reino da Albânia)
O Colar de Honra do Reino da Albânia foi instituído pelo rei Zog I (Ahmed Ben Zogu) para
premiar os Chefes de Estado. Consistia de três
classes: Grande – Colar, Comendador e Oficial.
Essa comenda foi descontinuada em 1945, com
o término da 2ª Guerra Mundial.
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301

Colégio Militar, Medalha Prêmio
do (Exército – Brasil)
Criada pelo Decreto Nº 10.202 de 9 de março
de 1889. Conferida ao fim do curso, e na ordem
citada , aos cinco alunos que mais se houverem
distinguido, tanto nos estudos das disciplinas,
como em procedimento durante o curso. Características : Todas as Medalhas do Colégio Militar
são ou foram cunhadas em ouro. Forma elíptica.
An: Coroa de dois ramos abertos e enlaçados,
de folhas de louro e de carvalho; na abertura do
ramo a palavra – Prêmio – seguindo-se o nome
do Patrono da Medalha, que se separa por um
arabesco, da legenda – Ao Mérito - Vinte estrelas
dispostas em bordadura, completam o desenho
do . Re : Ao centro, a esfera celeste da Bandeira
apoiada por um ramo de louros cujas folhas lhe
envolvem o bordo posterior esquerdo. Da haste
do ramo se desenvolve uma fita com o dístico
“Republica dos Estados Unidos do Brasil”. A
estrela do hemisfério Norte projeta seus raios
no campo da Medalha até o bordo superior da
elipse; sobre o ramo de louros e ocultando o
bordo inferior da esfera, uma faixa ligeiramente
arqueada, com a legenda “Colégio Militar”. Sobre
a Medalha uma estrela facetada, que se prende
a um aro presilha.

302

Colombo, Ordem de (Brasil)
Ordem Militar e Civil de Colombo – Pelo Decreto Nº 456, de 6 de junho de 1890, foi instituída
uma ordem militar e civil com essa denominação
em homenagem à memória do Descobridor da
América, destinada a nacionais e estrangeiros.
Pouco tempo durou essa condecoração, pois a
Carta Magna de 24 de fevereiro colheu-a com
oito meses e dezoito dias. Apesar de não se conhecerem exemplares dessa venera, o Art. 8º do
Decreto que a instituiu, assim a descreve: “ uma
estrela como a do Cruzeiro,esmaltada de branco,
assentada sobre raios de prata e encimada por
uma estrela de ouro,tendo no centro,em campo
azul-ferrete, as letras “CC” entrelaçadas.

302A

Colonial, Medalha (França)
A Medalha Colonial foi criada pelo governo francês para premiar civis e militares que tenham
prestado relevantes serviços junto às colônias
de França.

303

Coluna José Martí,Medalha
de Combatentes da (Cuba)
A Medalha de Combatentes da Coluna José Martí
foi criada em fevereiro de 1968 por Fidel Castro
para homenagear os veteranos que lutaram
nessa gloriosa coluna revolucionária. Fita: Verde
com azul e listras brancas, pretas e vermelhas no
lado direito.

304

Combatente, Cruz de (Ucrânia)
A Cruz de Combatente foi criada em 1940, para
agraciar os veteranos que lutaram na Segunda
Guerra Mundial.

305

Combatentes na Guerra de
Libertação, Ordem dos (Cuba)
A Ordem dos Combatentes na Guerra de Libertação foi criada por Fidel Castro em dezembro de
1969, para agraciar os cidadãos que combateram
para a libertação do país. Classes : 1ª e 2ª Classes.
Fita: Vermelha, preta, cáqui, azul e branco.

306

Comando Aéreo Militar,
Medalha de (Republica da Itália)
A Medalha de Comando Aéreo Militar foi criada
em 1928, para agraciar os militares do Comando
Aéreo Militar. Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita:
Azul.

307

Comemoração, Medalha da
(Nova Zeelândia)
A Medalha da Comemoração foi criada em 9 de
fevereiro de 1990, pela rainha Elizabeth II, para
pessoas que, pelas suas virtudes, telentos e lealdade contribuíram de forma reconhecida para
a Nova Zeelândia. Fita: Branca com uma listra
preta ao centro, vermelha e bordas vermelhas.
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307A

Comemorativa do Fim da 2ª Guerra
Mundial, Medalha (Tchecoslováquia)
Instituida em 27 de setembro de 2004, para o
pessoal militar e civil para o serviço durante a
WW2 e, posteriormente, em manter as tradições
dos militares da Tchecoslovaquia.

308

Comemorativa,
Medalha 1941/1945 (Finlândia)
Instituida em 24 de Maio de 1957, para comemorar a participação dos soldados finlandeses
na Segunda Grande Guerra. Essa Medalha tem
um re diferente para os finlandeses e para os
suecos. Uma bareta foi instituída para o serviço
na Lapônia.

308A

Comemorativa da Segunda Guerra,
Medalha (França)
Medalha francesa comemorativa WW2, aprovada em 21 de maio de 1946, essa Medalha em
forma de pêra foi concedida à todos os militares
em serviço em uma unidade reconhecida. A fita
azul-claro com listras laterais vermelhas e verdes
tem uma linha de vermelho V (victoire, vitória)
no centro. Um número de barretes foram criados
para esta Medalha : “França”, “Norvege”, “Italie”,
“Libertação”, “Allemague”, “Grande Bretague”,
“URSS”, por terra ou campanhas aéreas “Afrique”
e “Extreme Oriente”, para não europeus nos teatros guerra “Atlantique”, “ Mediterannée”, “Manche”, “ Mer Du Nord”, para comemorar operações
marítimas, e também “Defesa passiva” e “Engage
Volotaire”. A partir de 08 de novembro de 1952,
em diante, um barrete com uma estrela vermelha
esmaltada poderia ser usado se o destinatário
recebeu um ferimento de guerra.

308B

Comenda Policial (Zimbábue)
A Comenda Policial foi criada em 1981, para
agraciar os atos de bravura, as ações louváveis
ou devoção ao dever. Fita: Amarelo com bordas
pretas.
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309

Comenda Militar (Filipinas)
A Medalha Comenda Militar foi instituída para
premiar o desempenho exemplar dos deveres
militares. Fita: Verde com três listras brancas ao
centro.

310

Comenda do Exército (Singapura)
A Comenda do Exército foi criada em 1996, para
agraciar qualquer membro do Exército que se
colocou acima de seus pares através da realização
louvável, comando militar ou trabalho pessoal,
que prestou serviços além da chamada do dever.
Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita: Vermelha com
listras laterais brancas.

311

Comenda da Marinha (Singapura)
A Comenda da Marinha foi criada em 1996, para
agraciar qualquer membro da Marinha que se
colocou acima de seus pares através da realização
louvável, comando militar ou trabalho pessoal,
que prestou serviços além da chamada do dever.
Graus : Ouro, Prata e Bronze. Fita : Azul escuro
com listras laterais brancas e bordas vermelhas.

312

Comenda da Força Aérea
(Singapura)
A Comenda da Força Aérea foi criada em 1996,
para agraciar qualquer membro da Força Aérea
que se colocou acima de seus pares através da
realização louvável, comando militar ou trabalho
pessoal, que prestou serviços além da chamada
do dever. Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita: Azul
com listras laterais brancas e bordas vermelhas.

313

Comissões de Serviços Especiais,
Medalha de (Portugal)
Criada a 28 de Maio de 1946, a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviços Especiais
das Forças Armadas Portuguesas destina-se a
galardoar os “militares que, integrando ou não
forças constituídas, nacionais ou multinacionais,
tenham cumprido missões de serviço no estrangeiro” (Art. 47º do Regulamento de 2002) Esta
Medalha é atribuída aos soldados e marinhei-
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ros que participam em forças multinacionais
no âmbito da OTAN, ONU e da EU, assim como
nas cooperações técnico – militares. Embora a
partir de 1971, haja uma efetiva distinção entre
a Medalha de Comissões de Serviços Especiais e
a Medalha de Campanhas, o desenho de ambas
é o mesmo, alterando-se apenas as cores na fita.
Nesta, a fita é branca, orlada de vermelho.

314

Companheiros de Honra,
Ordem dos (Inglaterra)
A Ordem dos Companheiros de Honra (Order
of the Companions of Honour) é uma Ordem
Britânica e da Commonwealth. Foi fundada pelo
Rei Jorge V em junho de 1917, como uma recompensa por realizações proeminentes nas artes,
literatura, música, ciência, política, industria ou
religião. A Ordem consiste no Soberano,mais 65
Companheiros de Honra e não excedendo a este
número,sendo uma quota de 45 membros são do
Reino Unido, 7 da Austrália, 2 da Nova Zelândia
e 11 de outros países. Adicionalmente, estrangeiros podem ser adicionados como “membros
honorários”. A Ordem não transforma em Cavaleiro ou confere outro status, mas os agraciados
podem usar após o nome as letras “CH”. A insignia da Ordem consiste num medalhão oval com
uma árvore de Carvalho, um protetor com a royal
arms pendurado sob um lado, e na esquerda um
cavaleiro em armas. Na borda azul-claro o emblema carrega o mote “ IN ACTION FAITHFUL AND
IN HONOUR CLEAR” (“Na ação fiel e no espaço
livre da Honra”) em letras douradas, e o oval é
sobreposto por uma coroa imperial. Os homens
carregam o emblema em uma fita (vermelha com
as linhas douradas na beira) em torno de suas
gargantas, e as mulheres no ombro esquerdo.

315

Comportamento Exemplar, Medalha de (Portugal)
A Medalha de Comportamento Exemplar é uma
Medalha militar portuguesa criada a 2 de outubro
de 1863, por Decreto da Secretaria de Estado dos
Negócios da Guerra, com três graus (ouro, prata e
cobre) e distingue militares que servem ao longo da
sua carreira com exemplar conduta moral e disciplinar e comprovado espírito de lealdade.

316

Concha do Peregrino (Santa Sé)
A “ Concha do Peregrino” é uma condecoração
que só pode ser atribuída a Cavaleiros, Damas ou
Cavaleiros Eclesiásticos, que sejam membros da
Ordem Eqüestre do Santo Sepulcro de Jerusalém,
durante a sua peregrinação à Terra Santa, e é
imposta por Sua Beatitude o Patriarca Latino de
Jerusalém ,Grão Prior da Ordem, em nome do
Cardeal Grão-Mestre. A Concha deve ser colocada sobre a Cruz Potenciada da Ordem do habito
do Cavaleiro ou da capa da Dama ou da murça
do Cavaleiro Eclesiástico. Foi criada em 1949.

317

Concilio Ecumênico,
Medalha do (Vaticano)
A Medalha do Concilio Ecumênico Vaticano II foi
criada em 1965, para comemorar as realizações
católicas promovidas pela Santa Sé entre 1962 e
1965. Fita : Amarela e branca.

318

Congresso do Movimento de
Libertação, Medalha (Angola)
A Medalha do Primeiro Congresso do Movimento
Popular de Libertação de Angola, foi instituída
em 1977 para comemorar o Primeiro Congresso
e da fundação do Partido em 1977. Uma classe
somente. Fita: verde com listra branca central, e

319

Concórdia , Ordem da (Itália)
Ordem dos Cavaleiros da Concórdia ou Ordem
da Concórdia foi instituída pelo rei Dom Fernando III – o Santo (São Fernando III 1.201 – 1252),
rei de Castela. A Ordem é criada em 1.246, nos
moldes das Ordens de Cavalaria da Idade Média.
Defendia a liberdade e independência contra os
infiéis e promovia a concórdia entre os feudos e
disputas internas às Casas Nobres. Os cavaleiros
da Concórdia lutavam pelos nobres ideais da
cavalaria ao lado dos Cavaleiros da Ordem Militar e Religiosa de Calatrava. Em 1813 o Grão
Duque de Frankfurt, por ocasião do aniversário
de Napoleão I deu uma nova vida à Ordem da
Concórdia, criando uma condecoração em forma
de cruz octogonal com duas mãos entrelaçadas
entre palmas com a legenda “Concórdia”. Ao ini-
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cio do século XX a Ordem passou a despontar na
Itália sob a tutela da família Della Scala. Insígnia
em cruz octogonal esmaltada de branco assente
sobre dois ramos de louro. No disco central do
an, em esmalte verde, o mapa-mundi com um
coração púrpura atravessado por pequena faixa
branca com a inscrição “ Concórdia”. No re a
águia bicéfala , dourada com escudo da família
Scalla, quando príncipe de Verona. Cores : azul
claro e branco.

320

Conde de Anadia, Medalha
(Marinha – Brasil)
Criada pelo Decreto Nº 22937 de 13 de Julho de
1933. Criada pelo Instituto dos Docentes Militares para ser conferida ao aluno da Escola Naval,
classificado em 1º lugar, na terminação do curso
daquela Escola , em homenagem ao Conde de
Anadia, primeiro Ministro da Marinha do Brasil,
no Governo de Dom João VI. Características:
Medalha de ouro. An : efígie do Conde de Anadia, circulada pelas palavras “Conde de Anadia”
– Ministro da Marinha – 1808”. Re: silhueta de
um encouraçado classe São Paulo tendo abaixo
a inscrição “MCMXXII” circulado pelas palavras:
“Instituto dos Docentes Militares”. Essa Medalha
foi suspensa, por determinação do Ministro da
Marinha, em 1953.
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322

Condecoração do Ministro da
Defesa (Tchecoslováquia)
A Condecoração do Ministro da Defesa foi criada
em 30 de setembro de 2008, para proteger os
direitos humanos e liberdades fundamentais,
preservar a vida e a propriedade ou agir no interesse da lei e da ordem. Fita: Branca com bordas
vermelhas e azuis e uma faixa amarela central.

323

Condecoração Militar,
Medalha (Bélgica)
A Medalha “Condecoração Militar” foi instituída
pelo rei Leopoldo II em 15 de Setembro de 1902.
Foi criada para contemplar os soldados que prestaram longo serviço ao governo e, foi instituída
como mérito especial (cortesia). Foi estabelecida
duas classes distinguidas pela fita.

323A

Condecoração de Lis (França)
A flor de lis é uma figura heráldica muito associada à monarquia francesa, particularmente
ligada com o rei da França. Ela permanece extra-oficialmente umsimbolo da França, assim como
a águia napoleônica.

324

321

Condor dos Andes,
Ordem do (Bolívia)

A Medalha Condecoração da Reserva foi instituída em 1952, para premiar os soldados que foram
tranferidos para a reserva do Exército. Fita: Azul
escuro, com uma faixa amarela central.

A Ordem Nacional do Condor dos Andes foi
instituída em 12 de abril de 1921, para agraciar
o mérito civil ou militar demonstrado por bolivianos ou estrangeiros. Graus: Colar, Grã-Cruz,
Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.
Fita: Verde.

321A

325

Condecoração da Reserva
(Reino Unido)

Condecoração da Campanha
Peruana (Chile)
A Condecoração da Campanha Peruana foi instituída para lembrar aos que lutaram na Guerra
do Pacifico; conflito ocorrido entre 1879 e 1883
entre o Chile às forças conjuntas da Bolivia e do
Peru, sobre o controle de uma parte do deserto
de Atacama, rica em recursos minerais.

Conduta, Medalha de (Quênia)
A Medalha de Conduta foi instituída em setembro de 1978, para agraciar os soldados que
tenham demonstrado dedicação e boa conduta
no Exército. Fita: verde,amarelo com listras azuis
e brancas.
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326

Conduta Distinta, Medalha de
(Nova Zeelândia)
A Medalha de Conduta Distinta destinada à Nova
Zeelândia foi criada em Setembro de 1999 pela
rainha Elizabeth II em substituição da Ordem
de Serviços Distintos. Para agraciar os atos de
bravura em situações de perigo. Fita: Azul com
branco e bordas vermelhas.

327

Conduta Distinta, Medalha
(Grã Bretanha)
A Condecoração de Conduta Distinta foi fundada em 1854. A mais antiga premiação britânica
por bravura e perdendo apenas para a Cruz da
Vitória. A Medalha da Conduta Distinta foi atribuída a subalternos, sargentos e subtenentes de
qualquer nação, em qualquer ramo de serviço
por comportamentos distintos no campo de batalha. Para cada ato subseqüente de galanteria,
o destinatário recebeu uma Medalha de prata,
bar coroado de louros. Para os serviços durante
a I Grande Guerra, a Gazeta de Londres anunciou
o prêmio da Medalha de Conduta Distinta para
aviadores que completassem 103 ações de vôo.
Durante a I Guerra Mundial foram concedidas
109 Medalhas.

328

Conduta Exemplar, Medalha de
(Irlanda)
A Medalha de Conduta Exemplar foi criada em
1972, para premiar os membros da policia com
22 anos de conduta exemplar. Fita: Verde com
dupla listra branca ao centro.

329

Confederação do Equador,
Medalha da (Brasil)
Medalha de distinção conferida pelo Decreto
de 20 de Outubro de 1824 a todos os indivíduos
do Exército Cooperador da Boa Ordem, por relevantes serviços prestados na Província de Pernambuco, plantando a obediência ao Imperador
e às leis do Império, onde havia se implantado a
rebeldia. Aos agraciados que estiveram reunidos
por todo o tempo na Barra Grande e marcharam
depois sobre o Recife,usaram na fita um passador

onde lê-se a palavra “Constancia”. A Medalha foi
cunhada em ouro para os Oficiais Generais, em
prata para os Oficiais de Alferes até Coronel, e
em cobre para os Oficiais Inferiores, soldados,
cabos, tambores e cornetas, pendentes de uma
fita amarela, orlada de verde. A Medalha só era
permitida aos militares que marcharam sobre
recife,não se consentindo o uso aos que não
marcharam. A Medalha possui a forma da Cruz
de Malta, com as extremidades em maçanetas
(pontas arredondadas). Nos braços da Cruz lê-se
a data 17/9/1824 em que o Exército ocupava a
cidade de Recife. No centro há o busto de Dom
Pedro I, em volta a legenda : Petrus I Imperador. Em virtude de seu pequeno tamanho, nem
sempre a inscrição vem gravada, muitas vezes é
substituída por um circulo de estrelas ou por uma
delicada ramagem.

330

Confederação do Equador,
Segunda Medalha da (Brasil)
Num segundo Decreto de 20 de outubro de 1824,
Dom Pedro I autorizou o Brigadeiro Francisco de
Lima e Silva, Comandante do Exército Cooperador da Boa Ordem a conceder uma Medalha de
distinção, em ouro, aos “Mais Bravos”, na época
designada “A Insígnia de Ouro de Distinção em
Combate”. A Medalha simboliza a exaltação das
virtudes militares e sendo a bravura a mais recomendável no ânimo do Rei. Desta conhecemos
dois modelos. Um deles,confeccionado na Casa
da Moeda do Rio de Janeiro. A Medalha representa no an o busto de Dom Pedro I e em volta os
dizeres “Petrus I. D.G. Const. Imp. Et. Perp. Brás.
Def. 1824 – R”. Nem mais nem menos do que o
exato an de uma moeda de 6$400 cunhada na
época, no Rio. Esta condecoração não foi executada aproveitando-se da moeda, mas do cunho
batido sobre o disco de espessura dupla, sendo a
orla lisa. O diâmetro é ligeiramente maior do que
a referida moeda. O re da Medalha é inteiramente polido, lendo-se em esmalte azul, a inscrição
“Pelo Imperador aos Mais Bravos – 1824”. Em
cima da Medalha há a Coroa Imperial. A Medalha
pendia do lado direito do peito, por uma fita metade amarela, metade verde. Os Oficiais Generais
alçavam-na ao pescoço, nos dias de gala.
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Congo Belga, Medalha do (Bélgica)
A Medalha do Congo, foi criada pela Casa Imperial Belga, em 21 de janeiro de 1929, para premiar
as pessoas que, entre o período de 1879 e 18 de
outubro de 1908, contribuíram para o desenvolvimento do Congo Belga. Para se qualificar
para a Medalha os beneficiários tinham que ter
vivido no Congo por um período de dois anos.
Essa comenda existiu até 28 de junho de 1960.

331A

Congo, Medalha do (Nações Unidas)
Medalha concedida pelas Nações Unidas para a
missão no Congo entre julho de 1960 e junho de
1964. Era concedida para o serviço de três meses.
Fita: Verde com bordas azuis e brancas.

332

Congresso Nacional,
Ordem do (Brasil)
A Ordem do Congresso Nacional é uma Ordem
honorifica brasileira destinada a galardoar tanto
nacionais quanto estrangeiros que tenham prestado relevantes serviços à Nação, em especial ao
Legislativo. Criada por meio de decreto legislativo
Nº 70 de 1970, possui um Conselho, composto
por onze senadores e onze deputados, que analisa as solicitações de ingresso na Ordem. Seu
Grão-Mestre é o presidente do Senado Federal, e
seu Chanceler é o presidente da Camara dos Deputados, sendo ambos Grãos-Colares. A Ordem
possui os seguintes graus : Grão-Colar, Grã-Cruz,
Grão-Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

333

Conquistas Patrióticas,
Ordem (Rep. Pop. Da Albânia)
A Ordem das Conquistas Patrióticas foi criada em
26 de Novembro de 1962, pela Republica Popular
da Albânia, para premiar aqueles que possuem
mérito patriótico e são conhecidos pelo seu
apoio e contribuições para o povo na luta pela
Independência nacional, da liberdade e do progresso. Possui três classes: 1ª Classe – Medalha
de ouro; 2ª Classe – Medalha de prata; 3ª Classe –
Medalha de bronze. A Fita é vermelha com listras
pretas e borda de 1 a 3 listras amarelas centrais.
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334

Conquistas Patrióticas,
Ordem (Republica da Albânia)
A Medalha da Ordem das Conquistas Patrióticas,
instituída em 1992, com base em uma Ordem
da era comunista. Para Premiar aqueles que
possuem mérito patriótico. Essa comenda foi
descontinuada em 2002. Possuía três Classes: 1ª
Classe – Medalha de Ouro; 2ª Classe: Medalha de
Prata; 3ª Classe: Medalha de bronze. Fita: Preta
com bordas vermelhas e uma faixa vermelha
central e estreitas listras amarelas.

335

Constantino, Ordem de (Itália)
A Ordem Militar da Cruz Vermelha de
Constantino,foi fundada em 1865. O nome é
derivado da lenda do Imperador romano Constantino. Em sua luta pelo poder com seu rival
Maxêncio, ele teve uma visão um pouco antes
da batalha de Saxa Rubra. Nesta visão Deus lhe
deu ordem para fornecer a todos os seus soldados uma Grande Cruz Vermelha, a fim de obter a
vitória. Constantino fez o que foi pedido e ganhou
a batalha. Como resultado, converteu-se ao cristianismo. Graus da Ordem : Cavaleiro e Cavaleiro
do Santo Sepulcro.

336

Construtor da Polônia Popular,
Ordem do (Polônia)
A Ordem dos Construtores da Polônia Popular foi
criada em 2 de Julho de 1949 e, descontinuada
em 1992. Era usada para agraciar os cidadãos
polacos com mérito no campo da economia, educação, ciência, artes, cultura, defesa e atividades
políticas e sociais. Fita: Vermelha com uma faixa
branca central e bordas azuis.

337

Coração Púrpura, Medalha
(Estados Unidos)
A Medalha Coração Púrpura foi criada em 7 de
agosto de 1782, para agraciar os membros das
Forças Armadas dos Estados Unidos que foram
feridos, mortos em combate armados ou como
resultado de um ato de terrorismo internacional.
Fita: Púrpura com estreitas bordas brancas.
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338

Coréia, Medalha de Guerra da
(Nova Zeelândia)
A Medalha de Guerra da Coréia foi criada em
1951, para agraciar o serviço de umdia na Coréia
ou 28 dias no marna região beligerante,entre 2
de julho de 1950 e 10 de junho de 1953. Fita:
Amarelo com duas faixas azuis.

339

Coréia, Medalha da (Nações Unidas)
A Medalha da Coréia foi criada para o serviço na
Coréia entre 1950 e 1954. Fita: Branca com17
faixas azuis.

340

Coréia, Medalha da (Canadá)
A Medalha da Coréia foi instituída em 1951, para
agraciar os serviços prestados pelos soldados
canadenses na Coréia, entre 2 de julho de 1950
e 27 de julho de 1953. A folha de carvalho na fita
indica uma menção em expedições. Fita: Amarela
com duas listras azuis.

341

Correia Lima, Medalha-Prêmio
(Exercito – Brasil)
Criada pelo Decreto Nº 8887 de 02 de março de
1942. A ser conferida, em cada curso do CPOR,
ao aluno que concluir em 1º lugar, com conceito
“MB”, que não tenha conceito regular e sofrido
qualquer punição ou reprovação durante todo
o curso. Teve seu Diploma aprovado por Ato do
Ministro da Guerra, pelo Aviso 2370 de 03 de Setembro de 1945. O novo Regulamento do CPOR,
aprovado por Portaria Nº 2-GB, de 04 de Janeiro
de 1966, no Art. 117, modifica as condições : Obter nota final de curso igual ou superior a 8; não
ter obtido, durante todo o curso, qualquer nota
inferior a 6; não ter sofrido qualquer punição
durante o curso. Características : Tem a forma
de um escudo, de prata. An : efígie do Tenente
Coronel Luiz de Araujo Correia Lima, fundador do
CPOR, circundada pela inscrição “ Premio Correa
Lima”. Re: Mapa do Brasil sobre a estrela de cinco
pontas – distintivo do CPOR – sobreposta num
sabre. Fita : de gorgorão de seda chamalotada,
composta de nove listras : a do centro, mais larga, em azul turquesa e, a partir do centro e para

cada lado, se sucedem listras iguais na seguinte
ordem : branco, azul ultramar, ouro velho e verde,
simbolizando, no conjunto, as Armas e o Serviço
de Intendência.

342

Correios e Telecomunicações,
Ordem do Mérito dos
(Costa do Marfim)
A Ordem do Mérito dos Correios e Telecomunicações, foi criada em 18 de dezembro de 1973, para
agraciar as contribuições para o desenvolvimento dos serviços postais e de telecomunicações.
Graus: Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita:
Púrpura com bordas laranja.

343

Coragem, Ordem da
(Republica da Líbia)
A Ordem da Coragem foi criada para agraciar os
membros das Forças Armadas ativas na Revolução de 1969 ou em apoio posterior à Revolução
de 1969 e, aos Chefes de Estado estrangeiros.
Fita: vermelha.

344

Coragem, Medalha da (Paquistão)
A Medalha da Coragem foi criada em 16 de Março
de 1957, pelo presidente do Paquistão, para agraciar sargentos e praças, e serviços diferenciados
em face do inimigo. Fita: Metade vermelho e
metade verde com bordas brancas.

345

Coragem , Ordem Pessoal da
(Rússia – Federação)
A Ordem Pessoal da Coragem foi criada em
1991,para agraciar os atos individuais de bravura.
Fita: Vermelha com bordas brancas.

346

Coragem, Ordem da
(Rússia – Federação)
A Ordem da Coragem foi criada em 2 de Março
de 1994, para agraciar os atos de coragem ou
auto-sacrificio realizado no salvar vidas, proteger
a ordem pública, o combate ao crime ou ao fogo,
ou situações de emergências. Fita: Vermelho
escuro com bordas brancas.
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Coragem, Medalha da
(Uzbequistão)
A Medalha da Coragem foi instituída em 05 de
Maio de 1994, para agraciar os atos de bravura.
Fita: Verde com bordas vermelhas e linhas brancas ao centro.

348

Coragem, Medalha da (Israel)
A Medalha da Coragem foi criada em 1973, para
premiar a coragem no campo de batalha. Fita:
Vermelha.

348A

Coragem e Devoção,
Medalha da (Djibuti)
A Medalha de Coragem e Devoção foi instituida
para premiar os cidadãos que se dedicam à salvar
vidas.

349

Coragem, Ordem da
(Republica de Bielo-Russia)
A Ordem da Coragem foi instituída em 1997, para
agraciar os Oficiais e soldados que demostre denodo e coragem frente ao inimigo. Fita: Laranja
com uma listra vermelha central com uma borda
vermelha e outra branca.

350

Coragem, Medalha da (Gabão)
A Medalha da Coragem foi criada em 27 de setembro de 1961, para agraciar todos os policiais
que tenham praticado atos e coragem durante
o serviço ativo. Fita: Vermelha com bordas amarelas.

351

Correcional, Medalha (África do Sul)
A Medalha Correcional foi criada em 1980 e descontinuada em 1996, para 10 anos de serviços
irrepreensível. Fita: Amarela com bordas verdes.

352

Correcional, Medalha
(Papua Nova Guiné)
A Medalha Correcional foi criada em 16 de
setembro de 2005, para agraciar o serviço me-
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ritório correcional. Fita: Vermelho,vermelho
escuro,preto e amarelo.

353

Coroa, Ordem da (Bélgica)
A Ordem da Coroa da Bélgica foi fundada em
1897; para agraciar as realizações artísticas, literárias e cientificas; ou para distinguir serviços
comerciais ou industriais na Bélgica ou no Congo Belga. Graus: Grã-Cruz, Estrela da Grã-Cruz,
Grande Oficial, Comendador, Oficial, Cavaleiro,
Palma de Ouro, Palma de Prata, Medalha de
Ouro eMedalha de Prata. Fita: Vermelha com
duas bordas brancas.

354

Coroa, Ordem da (Laos)
A Ordem da Coroa do Reino do Laos foi criada
em 1962,pelo Rei Savang Vathana e,destinada
a premiar Embaixadores e representantes de
Estado. Graus: Grande Colar, Grande Oficial, Oficial, Comendador e Cavaleiro.Fita : Laranja com
vermelho e bordas brancas.

355

Coroa Wendish, Ordem da
(Ducado de Mecklenburg)
A Ordem da Coroa Wendish foi a mais alta condecoração do grande Ducado Mecklenburg,
concedida pela Mecklenburg – Sehwerin. Foi
fundada em 12 de Maio de 1864 pelo Grão-Duque Frederico Francisco II. Era concedida em
quatro classes: Grã-cruz, Grande Comendador,
Comendador e Cavaleiro.

356

Coroa, Ordem da
(Prússia – Alemanha)
A Ordem da Coroa foi instituída em 1861 como
um prêmio igual na classificação para a Ordem
da Águia Vermelha, só poderia ser concedido
aos funcionários comissionados (ou civis de
status equivalente), mas havia uma Medalha de
associados com a ordem que poderiam ser auferidos por cidadãos não oficiais comissionados.
Oficialmente a Ordem da Águia Vermelha e a
Ordem da Coroa eram iguais. A Ordem da Coroa
era frequentemente usada como condecoração
de alguém que tinha que ser recompensado,
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enquanto o governo da Prússia não quis atribuir
a Ordem da Águia Vermelha. A Ordem teve seis
classes: Grã-Cruz, 1ª Classe, 2ª Classe,3ª Classe e
4ª Classe – Medalha. A Ordem era azul. A insígnia
da Ordem para o 1º e 4º graus era dourada em
forma similar à Cruz de Ferro, mas com esmalte
branco. O an trazia a coroa da Prússia, rodeado
por um anel de esmalte azul e o lema do Império
Alemão “Gott Mit Uns (Deus conosco) , o disco
dourado do re tem o monograma real,cercado
por um anel de esmalte azul, com a data de 18 de
outubro de 1861. A Ordem pode ser concedida
em dezenas de variações. Por exemplo, com cruz
vermelha sobreposta, com espadas e com folhas
de carvalho.

356A

Coroa de Salomão,
Ordem da (Etiópia)
Ordem instituída em 1874, tornou-se uma Ordem
separada em 1922. Era reservada para monarcas
e Chefes de Estado.

357

Coroa de Tonga, Ordem da (Tonga)
A Ordem da Coroa de Tonga foi criada em 16 de
Abril de 1913, para agraciar os serviços extraordinários para o Estado e a Coroa. Graus: 4 Classes.
Fita: Vermelha com bordas brancas.

358

Coroa de Honra do Cacique (Guiana)
A Coroa de Honra do Cacique foi criada pelo
governo da Guiana para agraciar os serviços
extraordinários prestados pelos cidadãos e,ou
entidades para o enriquecimento cultural da
Guiana. Fita: Amarela com bordas verdes e frisos
brancos.

359

Coroa de Brunei, Ordem da (Brunei)
A Ordem da Coroa de Brunei, foi instituída em
1º de Março de 1954, por Omar Sultan Muda
Haji Ali Saif Ud Din III,para agraciar as personalidades nacionais e estrangeiras. Graus: Grande
Comendador, Comendador e Companheiro. Fita:
Amarelo com bordas em preto e branco.

360

Coroa de Carvalho,
Ordem da (Luxemburgo)
A Ordem da Coroa de Carvalho foi criada em
29 de dezembro de 1841 pelo rei William II dos
Paises Baixos,o Grão Duque de Luxemburgo, para
agraciar os bons serviços civis e militares e para
a realização artística. Graus: Grã-Cruz, Grande
Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita:
Amarela com listras verdes.

361

Coroa de Ferro,
Ordem da (Império Austro-Hungaro)
A Imperial Ordem da Coroa de Ferro foi estabelecida a 5 de Junho de 1805 por Napoleão
Bonaparte (sob seu título de Rei Napoleão I da
Itália). Tem seu nome baseado na antiga Coroa
de Ferro,uma antiga jóia medieval que possuía
no seu interior um anel de ferro, forjado com
supostos cravos que seriam aqueles usados para
pregar Jesus em sua crucificação. A Coroa inspirou ainda o nome da Ordem da Coroa da Itália.
A Ordem consistia originalmente em três classes
de Cavaleiros : 20 Grã-Cruzes, 30 Chefes e 50 Cavaleiros. Em 1815 a Ordem foi adotada pelo Império Austríaco depois que este país recuperou o
controle sobre o norte italiano. Restabelecida em
01 de janeiro de 1816 pelo Imperador Francisco
I da Áustria, sob o nome de Ordem da Coroa de
Ferro e era concedida a três graus de nobreza :
Grã-Cruz, Comendador e Cavaleiro. Aqueles que
a recebiam sendo plebeus, tornavam-se nobres.
Para tanto, solicitavam do Imperador um diploma
confirmando a nobreza. A Ordem foi abolida em
1918. Fita: amarela com bordas azuis.

362

Coroa da Índia,
Ordem imperial da (Índia)
A Imperial Ordem da Coroa da Índia é uma Ordem
do Sistema de Honras Britânico. A Ordem foi estabelecida pela Rainha Vitória em 1878, quando era
Imperatriz da Índia. A Ordem era aberta somente
para mulheres, foi descontinuada logo após a
Independência da Índia em 1947. A Ordem era
limitada para as Princesas Britânicas , esposas
ou mulheres relativas aos Príncipes Indianos, e
esposas ou mulheres relacionadas a outras pes-
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soas que serviram ao Governo, como : Vice-Rei
da Índia Britânica, Governador-Geral da Índia
Britânica, Governador de Madras, Governador de
Bombaim,Governador de Bengala, Secretario de
Estado da Índia, Comandante-em-Chefe na Índia.
As membros da Ordem, chamada Companheiras,
poderiam usar após o nome as letras “CI”, mas
não adquiriam qualquer precedência especial.
A única membro sobrevivente da Ordem é a
Rainha Isabel II.

363

Coroa da Itália , Ordem da (Itália)
A Ordem da Coroa da Itália (italiano :Ordine
Della Corona D’Itália) foi uma honraria do Reino
da Itália .) Foi instituída pelo Rei Vitor Emanuel
II em 20 de fevereiro de 1868 para comemorar a
unificação italiana, e podia ser concedida a civis e
militares. Depois de 1946 ela foi substituída pela
Ordem de Mérito da Republica Italiana . Porém,
a Ordem da Coroa continuou a ser entregue pelo
Rei Humberto II até a sua morte em 18 de março de 1983. Diferente da antiga Ordem de São
Mauricio e Lázaro, a Ordem da Coroa da Itália
também era concedida a não-católicos. A insígnia
da Ordem era composta por uma cruz branca esmaltada, cujos braços eram unidos pelos nós de
Sabóia em ouro, a Medalha no centro ostentava
a Coroa de Ferro sobre um fundo azul, e o re
possuía a Águia de Sabóia. Graus : Cavaleiro da
Grã-Cruz; Grande-Oficial; Comendador; Oficial;
Cavaleiro.

364

Coroa de Mônaco,
Ordem da (Principado de Mônaco)
A Ordem da Coroa de Mônaco foi criada em 20 de
julho de 1960, para agraciar os atos excepcionais ou
de conduta. Graus: Cavaleiro da Grã-Cruz, Grande
Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: Verde
escuro com uma listra vermelha ao centro.

365

Coroa de Vestfália,
Ordem da (Alemanha)
A Ordem da Coroa de Vestfália foi instituída em
15 de Dezembro de 1809 pelo rei Jerônimo Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte.Graus:
Grande Comendador, Comendador e Cavaleiro.

53

366

Coroa da Tailândia,
Ordem da (Tailândia)
A Ordem foi criada em 1869 pelo Rei Rama V,
sendo concedida em 8 classes.

367

Coroa da Romênia,
Ordem da (Reino da Romênia)
A Ordem da Coroa da Romênia foi criada em 14
de Março de 1881, pelo rei Carol I e, alterada
em 9 de Maio de 1932.Graus: Grã-Cruz,Grande
Oficial,Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita : Azul
com uma faixa prata ao centro.

368

Coroação, Medalha da (Nepal)
A Medalha da Coroação foi criada em 1955, para
marcar a coroação do rei Mahendra. Fita: Laranja
escuro, com cinco finas listras amarelas.

369

Coroação, Medalha da (Suazilândia)
A Medalha da Coroação foi criada em 1986, para
marcar a coroação do rei Mswati III. Fita: Vermelho com duas faixas azuis e brancas.

370

Coroação - 1975, Medalha da (Nepal)
A Medalha da Coroação foi criada em 1975, para
marcar a coroação do rei Bihendra,que subiu ao
trono em 1972, mas foi coroado em 1975. Fita:
Amarela comcinco listras vermelhas.

371

Coroação de George VI,
Medalha da (Reino Unido)
A Medalha da Coroação de George VI foi instituída em 1937, para marcar a coroação do rei
George VI da Inglaterra. Fita: Azul combordas
vermelhas e brancas.

372

Coroação do Rei Farouk,
Medalha da (Egito)
A Medalha da Coroação do Rei Farouk, foi criada
em 1936 para premiar os súditos da coroa pela
data da coroação do Rei Farouk. Fita: Preta com
bordas azuis.
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373

socorro à China, entre 24 de maio de 1900 e 27
de maio de 1901, ou que foram designados para
certos navios em apoio à referida expedição.

A Medalha do Coronel General Dutov foi criada
em 7 de novembro de 2006, para as contribuições ao desenvolvimento da arma de artilharia
do Exército russo. Fita: Laranja e Vermelho com
uma linha cinza sobre o vermelho.

378

Coronel-General Dutov,
Medalha do (Rússia – Federação)

374

Corpo Diplomático, Medalha
(Republica Popular da Bulgária)
A Medalha do Corpo Diplomático foi instituída
em 1986, para comemorar os 40 Anos do Corpo
Diplomático da Republica Popular da Bulgária.

375

Corpo do Exército da Mulher,
Medalha do (Estados Unidos)
A Medalha do Corpo do Exército da Mulher foi
instituída em 29 de Julho de 1943, para os membros do sexo feminino do Exército para o serviço
militar no Exército no Corpo Auxiliar da Mulher
de 10 de julho de 1942 a 31 de agosto de 1943.
Fita: Verde com bordas amarelas.

376

Corpo de Segurança,
Medalha do (Índia)
A Medalha do Corpo de Segurança foi instituída
em 10 de julho de 1964, para agraciar os oficiais
do Corpo de Segurança e Defesa. Fita: Azul com
dupla borda amarela.

377

Corpo Nacional de Cadetes,
Medalha do (Índia)
A Medalha do Corpo Nacional de Cadetes foi
criada em 20 de maio de 1972, para agraciar os
oficiais professores que ministram aulas nesse
grupo do exército. Fita: Vermelha, azul escuro
e azul claro.

377A

Corpo Naval na China,
Medalha do (Estados Unidos)
Medalha instituída em 27 de junho de 1908,
para o pessoal da Marinha e Corpo de Fuzileiros
Navais, que serviu em terra com a expedição de

Corpo Auxiliar da Baviera,
Cruz do (Grécia)
A Cruz do Corpo Auxiliar da Baviera, foi criada
em 22 de novembro de 1833, por Otto I para as
tropas de apoio fornecido por seu pai da Baviera.
Fita: azul.

379

Casa Real de Hohenzollern,
Ordem da (Alemanha)
A Cruz da Ordem da Casa Real de Hohenzollern,
foi criada em 23 de agosto de 1851, por Frederick
William IV. A comenda foi uma Ordem prussiana
apenas concedida a funcionários. Para os atos de
bravura em combate, a condecoração era adornada com espadas cruzadas. Foi mais frequentemente atribuído a beneficiários que já haviam
recebido a Cruz de Ferro de primeira classe. A
Cruz da Ordem da Casa Real de Hohenzollern
foi concedida 8.300 vezes durante a Primeira
Guerra Mundial.

380

Casa de Husseinite da Tunísia,
Ordem da (Tunísia)
A Ordem da Casa de Husseinite foi fundada em
15 de julho de 1705 por Hussein Bem Ali,que
levou o titulo de Beny,proprietário da Regência
de Tunis – dinastia que governou o país até a
proclamação do regime republicano em 25 de
julho de 1957.

381

Casa de Orange,
Ordem da (Holanda)
A Ordem da Casa de Orange, por vezes também
denominada Casa Ordem de Orange, é uma Ordem dinástica da Casa Real de Orange-Nassau. A
Ordem foi instituída pela rainha Guilhermina em
1905 e não está sujeita a responsabilidade ministerial ou influencia,mas é atribuída, segundo o
critério do monarca holandês. A Ordem da Casa
de Orange tinha uma muito complexa nomenclatura, com 18 classes diferentes e Medalhas :
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Grande Cruz, Grande Oficial, Comandante, Oficial
e Cavaleiro.

387

382

A Ordem da Coroa da Malásia foi criada em 15 de
Abril de 1966, por Abdu’l Rei Rahman, para agraciar os serviços meritórios ao país. Graus: Grande
Comendador, Comendador e Companheiro. Fita:
Azul com listras vermelhas nas bordas.

Coragem e Devoção,
Medalha de (Djibuti)
A Medalha de Coragem e Devoção foi criada
em fevereiro de 1987, para premiar todos os
soldados que denotem coragem para a luta e
devoção à pátria. Fita: Duas listras vermelhas e
duas amarelas.

383

Comenda da Força Aérea
(Estados Unidos)
A Comenda da Força Aérea foi instituída em 24
de março de 1958, para agraciar os membros das
Forças Armadas dos Estados Unidos, abaixo do
grau de General de Brigada, que se distinguem
pelo heroísmo, a realização proeminente, ou por
um serviço meritório. Fita: Amarela com listra
azul ao centro e bordas azuis.

384

Conduta Distinta,
Medalha de (Reino Unido)
A Medalha de Conduta Distinta foi criada em
1854 e, descontinuada em 1995. Era destinada
a agraciar soldados por atos de bravura em ação.
Fita: Vermelha com uma listra central azul.

385

Coroa de Johor, Ordem da (Johor)
A Ordem da Coroa de Johor foi criada em 31
de Julho de 1886, para agraciar os membros da
família imperial de Johor. Graus : Grande Cavaleiro, Grande Comendador e Companheiro. Fita:
Amarelo com uma listra azul ao centro.

386

Cosmonautas da Rússia,
Medalha (Rússia)
A Medalha de Cosmonautas da Rússia foi criada
em 1992, para agraciar todos os cosmonautas
que voaram para o programa espacial russo. Fita:
Branco, azul e vermelho.

Coroa, Ordem da (Malásia)

388

Coroa Preciosa, Ordem da (Japão)
A Ordem da Coroa Preciosa é uma condecoração
japonesa, estabelecida pelo Imperador Meiji no
dia 04 de janeiro de 1888. Originalmente, havia
cinco classes; porém, em 13 de abril de 1896,
a sexta, sétima e oitava classes foram criadas.
Em 2003, por meio de uma reforma, a Ordem
do Sol Nascente, anteriormente reservada a
homens, tornou-se disponível para mulheres.
Tal medida determinou que a Ordem da Coroa
Preciosa, que era reservada só para mulheres até
então, passasse a ser conferida exclusivamente
para mulheres estrangeiras. Pode ser conferida
postumamente.

389

Coroa da Romênia,
Ordem da (Romênia)
A Ordem da Coroa da Romênia foi fundada em
1881, pelo rei Charles I. É a mais alta Ordem da
Romênia. É destinada aos cidadãos, nacionais ou
estrangeiros, que tenham demonstrado amor e
dedicação ao trabalho para o engrandecimento
da Romênia em todos os seus aspectos: ciência,
literatura, artes, economia em todos os seguimentos e processos para o engrandecimento
da nação. Possui três classes: Grã-Cruz, Grande-Oficial e Comendador.

390

Coroa da Saxônia,
Ordem da (Alemanha)
Frederico Augusto I, Rei da Saxônia . Batizado
Joseph Maria Anton Johann Nepomuk Aloys Xaver (anteriormente Frederico Augusto III,Eleitor
da Saxônia)(Dresden ,23 de dezembro de 1750
– Dresden,5 de maio de 1827). Foi o primogênito de Frederico Cristiano, Eleitor da Saxônia em
1763 e Conde palatino da Saxonia, margrave da
Misnia ou Meissen em 1763 e Maria Antonia,
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Princesa da Baviera (1724-1780). Seus avós
maternos foram Carlos VII da Germânia e Maria
Amélia, Arquiduquesa da Áustria . Apelidado o
Justo,foi Conde palatino da Saxônia , margrave da
Misnia ou Meissen de 1763 a 1806. Ele sucedeu
seu pai em dezembro de 1763,como Eleitor Frederico Augusto III da Saxônia (da Casa de Wettin).
Pelos primeiros cinco anos de seu reinado, sua
mãe, a viuva herdeira Eleitora Maria Antonia,foi
regente. Em 1805,um pouco antes da abolição
do Sacro Império Romano-Germânico em 11 de
dezembro de 1806, ele se tornou Rei da Saxônia como Frederico Augusto I. Criou em 1807 a
Ordem da Coroa da Saxônia para comemorar a
elevação do eleitorado a Reino e a boa sorte do
país na guerra que precedeu a Paz de Tilsit.

391

Coroa da Thailândia,
Ordem da (Thailândia)
A Ordem da Coroa da Thailândia foi criada em 29
de Dezembro de 1869, pelo rei Rama IV Mongkut.
Para agraciar os Chefes de Estado e Embaixadores. Graus: Grande Cordão, Cavaleiro ou Dama da
Grã-Cruz, Comendador e Companheiro. Fita: Azul
com bordas verde, amarelo e vermelha.

392

Coroa de Wendish,
Ordem da (Alemanha)
A Ordem da Coroa de Wendish,foi criada em 12
de Maio de 1864 pelo Grão-Duque Frederico
Francisco II de Mecklenburg-Shwerin e Grão-Duque Friedrich Wilhelm de Mecklenburg. Graus:
Grã-Cruz,Grande Comendador, Comendador e
Cavaleiro mais duas Cruzes de Mérito ouro e prata.Fita: Azul com bordas vermelhas e amarelas.

393

Coroa de Wurttemberg,
Ordem da (Alemanha)
A Ordem da Coroa Wurttemberg era uma Ordem
de cavalaria em Wurttemberg. Estabelecida
pela primeira vez em 1702, como Ordem de
São Hubert,em 1807 foi rebatizado de Ordem
da Águia de Ouro por Frederico I, e23 de setembro de 1818 foi renovada e reestruturada
por Guilherme I como a “Ordem da Coroa de
Wurttemberg” com três classes (Grã-Cruz, Co-

mendador e Cavaleiro). Seu lema diz: “Destemido
e Verdadeiro”. Até 1913, as Ordens superiores
eram restritas à nobreza. Em 1918 a Ordem foi
ampliada e modificada. A carmim vermelho com
listras pretas e carmim nas bordas. Membros das
casas reinantes receberam as insígnias da Grã-Cruz com uma fita escarlate. Comoumexemplo
extraordinário, a Grã-Cruz “ em brilhantes” foi
concedido a Otto Von Bismarck, em 1871.

394

Coroação, Medalha da
(Reino Unido)
A Medalha da Coroação foi instituída em 1953
para marcar a coroação da rainha Elizabeth II da
Inglaterra.Fita: Vermelho combordas brancas e
uma dupla listra azul ao centro.

395

Cordeiro Santo,
Ordem do (Finlândia)
A Ordem do Cordeiro Santo foi criada em 20
de junho de 1935 pela Igreja Ortodoxa Grega
da Finlândia. Para agraciar os proeminentes
membros da igreja Ortodoxa Grega da Finlândia.
Graus: Grã-Cruz, Comendador de 1ª e 2ª Classe,
Cavaleiro de 1ª e 2ª Classe. Fita: Azul pálido com
bordas brancas.

396

Corpo Naval na China,
Medalha do (Estados Unidos)
A Medalha do Corpo Naval na China foi instituída
em 23 de agosto de 1940, para a Marinha, Corpo
de Fuzileiros Navais e Guarda Costeira que serviram na China entre 7 de Julho de 1937 e 7 de
Setembro de 1939 ou entre 2 de Setembro de
1945 e 1º de Abril de 1957. Fita: Amarela com
bordas vermelhas.

397

Crescente Vermelho da Coragem,
Medalha do (Paquistão)
A Medalha do Crescente Vermelho da Coragem
foi criadaem 16 de março de 1957, pelo presidente do Paquistão, para agraciar policiais por
atos de bravura, coragem e devoção ao dever em
face do inimigo. Fita: Vermelha com uma faixa
verde ao centro.
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Criméia, Medalha da Guerra na
(Reino Unido)
A Medalha da Guerra na Criméia foi criada em
dezembro de 1854, para agraciar a participação
na Guerra da Criméia de 28 de Março de 1854
a 30 de Março de 1856. Fita: Azul pálido com
bordas amarelas.

399

Crisântemo, Ordem do (Japão)
A Suprema Ordem do Crisântemo é o mais
prestigioso prêmio do Japão. O Grande Colar
da Suprema Ordem do Crisântemo, foi criado
em 1876, pelo Imperador Muts-Hito e, o Colar
da Suprema Ordem do Crisântemo em 1888. A
ordem apresenta um sol nascente, no centro,
simbolizando a bandeira nacional, a partir do qual
irradia raios de sol, coberto com crisântemo e
folhas de crisântemo. A ligação entre a Medalha
e a fita é moldada em um crisântemo. O colarinho apresenta os dois caracteres Kanji mei e ji,
indicando a época imperial de adjudicação do
estabelecimento da Ordem, na forma clássica e
está decorado com folhas de crisântemos.Fita:
Vermelho escuro com bordas azuis.

400

Cristo, Ordem Militar de (Portugal)
Sua origem data do século XIV, como continuidade da Ordem dos Cavaleiros Templários. No entanto, somente a partir do século XV é que o seu
Grão-Mestrado passou ao poder dos reis de Portugal. Foi a organização da Ordem de Cristo que
incentivou a navegação e a expansão do império
Português, e os seus vastos recursos custearam
as fabulosas despesas desses empreendimentos.
Assim, as terras conquistadas tiveram assegurado o domínio espiritual cristão, enquanto seu
domínio temporal pertencia ao rei. O símbolo
da Ordem aparecia gravado nas caravelas e nos
marcos de posse da nova terra. Essa organização
era sustentada, inclusive, pelo privilégio dado aos
cavaleiros da Ordem (administradores das terras
conquistadas) de receber o dizimo – imposto
correspondente a décima parte dos produtos
da terra – não só para atender às despesas da
Ordem, como, também, à propagação da fé e do
culto cristão. Com o tempo, a Ordem passou a
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ter as características das que hoje existem, sendo
que, atualmente, em Portugal, a Ordem de Cristo é utilizada para premiar cidadãos nacionais
e estrangeiros que tenham prestado relevantes
serviços à Pátria e à Humanidade.

401

Cristovão Colombo,
Ordem de (Republica Dominicana)
A Ordem de Cristóvão Colombo foi criada em
21 de julho de 1937, para agraciar os serviços à
Republica através da ajuda humanitária, artística
ou cientifica. Fita: Vermelha.

402

Cruz Aunus (Finlândia)
A Cruz Aunus foi criada para os soldados finlandeses que lutaram na batalha de Aunus. Fita:
Preta com bordas vermelhas e um ramo verde
no centro.

403

Cruz de Auschwitz (Polônia)
A Cruz de Auschwitz foi criada em 14 de Março
de 1985, revisto em 1990. Para agraciar os prisioneiros detidos em Auschwitz e outros campos
de concentração estabelecidos pelos alemães
nazistas durante a Segunda Grande Guerra. Fita:
Onze listras alternadas de azul e cinza.

404

Cruz da Águia, Ordem da (Estônia)
A Ordem da Cruz da Águia foi criada em 1926
e aprovada como Ordem do Estado em 1936,
para agraciar a realização militar e serviços no
domínio da defesa nacional. Graus: 5 classes e
3 cruzes : Ouro, Prata e Ferro. Fita: Laranja com
listras e bordas azuis.

405

Cruz de Aviação (Filipinas)
A Cruz de Aviação foi criada para agraciar o heroísmo durante o combate aéreo. Fita: Azul com
centro vermelho e amarelo com bordas brancas.

406

Cruz de Aviação 1945 (Grécia)
A Cruz de Aviação foi criada em 25 de janeiro
de 1945, para agraciar os oficiais e sargentos da
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aeronáutica grega, que prestaram valorosos serviços durante a II Guerra Mundial. Fita: Amarela
com listras diagonais em vermelho.

410

407

A Ordem da Cruz da Baviera, foi criada em 19 de
julho de 1866. A Cruz da Baviera foi classificada
como Medalha de ouro e prata na primeira classe, e uma segunda nova classe foi criada, mas não
tinham o esmalte no medalhão. A distinção de
classes foi baseada na patente do receptor. Em
1913, outra revisão dos estatutos da Ordem do
Mérito Militar dividiu a Cruz da Baviera em três
classes. A classe não esmaltadas de idade tornou-se a 2ª Classe e a 3ª Classe foi alterada de prata
para bronze. Todas as classes teve a autorização
a ser premiada com uma coroa. A coroa pode ser
utilizado para um segundo premio de um suboficial ou soldado que já havia recebido uma classe
particular . Com a eglosão da Primeira Guerra
Mundial a Cruz da Baviera tornou-se a principal
condecoração da Baviera por bravura e mérito
pelos soldados alistados na guerra, equivalente
a Cruz de Ferro Prussiana.

Cruz de Aviação, Medalha
(Aeronáutica – Brasil)
Criada pelo Decreto Nº 7454, de 10 de Abril de
1945. Conferida a tripulantes de aeronaves militares da ativa ou da reserva convocados, que
tenham desempenhado com eficiência , missões
de guerra. Características : de bronze oxidado. An
: cruz pátea estilizada, 4 ramos iguais,ligados a
um disco filetado, contornado por filete, tendo
ao centro, em relevo, o emblema da FAB. Re:
Circulo correspondente ao disco do an tendo as
inscrições em relevo, na curva superior “Cruz de
Aviação” e no exergo FAB, em letras maiúsculas,
isoladas por ornatos de separação. Fita A: junto
às orlas, frisos verticalmente dispostos, azul-rei,
branco e azul-rei. Fita B: de chamalote, com faixas
verticais, vermelho, amarelo-ouro e vermelho.
Ao centro das faixas verticais vermelhas, um friso verde e amarelo. As fitas A e B serão usadas
conforme o seu detentor tenha desempenhado
missões na Itália ou no litoral brasileiro. Sempre
que o detentor complete 20 missões, terá direito
a uma estrela de bronze a ser colocada em fita ou
passador; cada grupo de 5 estrelas será substituído por uma palma de bronze, a ser usada nas
condições acima referidas.

408

Cruz Açoriana , Alta (Açores)
Oferecida aos cidadãos cuja atuação foi fundamental para a manutenção e sucesso do próprio
projeto micronacional dos Açores. É a mais alta
condecoração nacional, e só pode ser ofertada
pelo monarca. Peça emouro e safira. Nos dizeres
“Eu mantenho” .

409

Cruz Azul (Finlândia)
A Cruz Azul da Finlândia foi criada em 12 de
Abril de 1938, para premiar os voluntários para a
manutenção da liberdade. Fita: Azul com bordas
brancas.

Cruz da Baviera,
Ordem da (Alemanha)

411

Cruz Branca, Ordem da (Itália)
Ordem da Cruz Branca ou da Fidelidade. Fernando III ,Grão Duque da Toscana, fundou esta
Ordem em 1814 para recompensar os serviços
militares. A Ordem tomou o nome da cor da
condecoração. Desapareceu desde que se fez a
unificação da Itália,no tempo de Vitório Emanuel.

412

Cruz de Bravura (Botsuana)
A Cruz de Bravura foi instituída em 1990, para
agraciar os oficiais e soldados que, com heroísmo
e coragem, participaram da luta pela libertação
de Botsuana. Fita: Azul claro com uma listra azul
escura central e bordas brancas.

413

Cruz de Bravura Medalha da (Bulgária)
A condecoração “Cruz de Bravura” foi criada pelo
governo búlgaro em 1º de Janeiro de 1980. Foi
instituída 5 Classes. A “ Cruz de Bravura” búlgara
foi criada para premiar não oficiais e voluntários
que denotassem bravura em combate.
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414

417

Criada pelo Decreto Nº 7454, de 10 de Abril de
1945. Regulamentada pelo Decreto Nº 18.847,
de 11 de Junho de 1946, revogado pelo Decreto
20.497, de 24 de Janeiro de 1947 e alterado
pelo Decreto Nº 23163, de 06 de Junho de 1947.
Conferida aos militares da ativa e da reserva da
Aeronáutica que, em campanha, se tenham distinguido por ato de excepcional bravura. Características : bronze oxidado. An: Cruz dos templários
estilizada, com 40 mm de diâmetro, 4 ramos de
13 mm cada um, com 14 mm nas extremidades
e 7 mm nas partes mais estreitas, contornados
por filetes de 1 mm de largura, sobreposta a uma
coroa de louros de 3 mm de largura, lavrada em
relevo, que aparece entre os ramos; a cruz carregada a um disco filetado de 16 mm de diâmetro, contornado por filete de 1 mm; ao centro o
emblema da FAB,em relevo, com a envergadura
das asas de 21 mm e sabre de 16 mm de altura.
Re : circulo correspondente ao disco do an, tendo
na cruz superior a inscrição em relevo “Bravura”
e no exergo FAB, em letras maiúsculas ,isoladas
por ornatos de separação. A cruz fica ligada à
barreta de feitio de asas estilizadas, por meio
de argola e contra-argola. Fita : de chamalote,
faixa central azul-rei, junto às orlas frisos verticalmente dispostos, azul-rei,branco,vermelhão
francês e branco.

A Ordem de Boyacá, foi criada em 8 de agosto
de 1818, para agraciar os serviços excepcionais
para as forças armadas da Colômbia. Graus:
Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial,
Cavaleiro. Fita: Azul com bordas amarelas,azuis
e vermelhas.

Cruz de Bravura (Aeronáutica – Brasil)

415

Cruz de Bravura Militar (Portugal)
A Cruz de Bravura Militar foi instituída em 1910.
Fita: Preta com quatro listras brancas.

416

Centenário da Cruz de Boyacá,
Medalha (Colômbia)
A Medalha do Centenário da Cruz de Boyacá, foi
instituída em 8 de agosto de 1919 e revista em
17 de abril de 1922. Foi substituída em 1927 pela
Ordem de Boyacá. Era destinada a agraciar os soldados das forças armadas e o serviço diplomático
colombiano. Possuía três classes. Fita: Amarela,
azul e vermelha.

Cruz da Boyacá, Ordem da
(Colômbia)

418

Cruz de Bronze do Zimbábue
(Zimbábue)
A Cruz de Bronze do Zimbábue foi criada em 1981,
para agraciar militares e civis por atos de bravura
em circunstâncias perigosas. Fita: Púrpura.

419

Cruz de Bronze (Filipinas)
A Cruz de Bronze foi criada para agraciar os
atos de heroísmo praticados pelos soldados do
exército das Filipinas. Fita: Azul com uma listra
vermelha ao centro e bordas brancas.

420

Cruz de Campanha do Royal Navy
(Grécia)
A Cruz de Campanha do Royal Navy foi criada em
22 de Dezembro de 1943, destinada aos marinheiros do Royal Navy Helênica, com pelo menos seis
meses de serviços prestados durante a II Guerra
Mundial. Fita: Azul com uma faixa branca no centro contendo listras preta, verde e vermelha.

421

Cruz de Campanha, Medalha (Brasil)
Criada pelo Decreto Legislativo Nº 4386,de 10 de
Dezembro de 1921.Regulamentado pelo Decreto
Nº 15600, de 11 de Agosto de 1922. Agraciar os
militares e civis que prestaram serviços na guerra
de 1914 a 1918. Características: an: cruz do Templo
com um circulo central onde se acha o Cruzeiro
do Sul circundado pelo lema “Pela Justiça e Pela
Civilização”. Re: em alto relevo, os anos de 1914
– 1918,circundados por “Grande Guerra – Brasil”.
Fita: gorgorão de seda,cor de laranja viva,com três
riscas eqüidistantes no centro e nas bordas – de
cor preta para os combatentes e de cor branca
para os serviços auxiliares.
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422

Cruz de Combate de 1ª e 2ª classes
(Exército – Brasil)
Criada pelo Decreto Lei Nº 6.795 de 17 de Agosto
de 1944. Regulamentada pelo Decreto Nº 16.821
de 13 de Outubro de 1944. Premiar os militares
que se distinguiram em ação durante a 2ª Guerra
Mundial. 1ª Classe : Ouro. Concedida aos militares que praticaram atos de bravura; ou revelaram
espírito de sacrifício no desempenho de missões
em combate; e, às Unidades que se destacaram
na luta. 2 Classe : Prata. Conferida aos participantes de feitos excepcionais praticados em
conjunto por vários militares. Características :
An : Cruz de malta maçanetada, com resplendor
canelado formando um quadrado; no centro um
disco com uma coroa de louro circundando o
Cruzeiro do Sul. Prendendo a cruz um emblema
composto de uma ancora, um canhão, quatro
bandeiras e quatro fuzis tendo sobre o centro um
globo geográfico com a sigla FEB. Re : gravada a
data do evento que deu margem à concessão da
condecoração. Fita : de seda chamalotada, com
30 mm de largura por 40 mm de altura, de cor
vermelha com bordadura verde nos lados.

423

Cruz de Combatente (França)
A Cruz de Combatente foi criada em 28 de junho
de 1930, para agraciar todos os combatentes
ativos em tempo de guerra. Fita: Azul claro com
sete listras vermelhas.

423A

Cruz de Constância (Chile)
Medalha concedida aos militares pela constância
no serviço ativo das Forças Armadas Chilenas.
Possui vários graus : ouro, prata e bronze, dependendo do tempo de serviço prestado ao país.

423B

Cruz de Constância em Serviço
(Espanha)
Criada em 26 de dezembro de 1958, com o objetivo de premiar a permanência prolongada dos
militares do Exército, Marinha e Aeronautica.

424

Cruz de Carélia (Finlândia)
A Cruz de Carélia foi criada para agraciar os soldados do 1º e 2º Exército que lutaram na Guerra
de Inverno. Fita: Laranja com duas faixas pretas
centrais.

424A

Cruz de Charlotte (Reino da Saxônia)
A Charlottenkreus (Cruz de Charlotte) foi instituída como condecoração em 5 de janeiro de 1916,
pelo Rei William II de Wusthemberg e dado o
nome de sua esposa, a rainha de Wurttemberg,
Charlotte de Schaumbrug-Lippe. Era concedida
à todos que tinham adquirido algum mérito
particular no campo de combate ou em casa no
cuidado dos feridos e enfermos ounas áreas gerais da guerran fornecendo provisões de cuidados
médicos. A condecoração era fabricada em metal
prateado, na forma de uma Cruz Botonny, com
um circulo central tendo as iniciais C e W e no re
o ano de 1916.

425

Cruz Careliana (Finlândia)
A Cruz Careliana foi criada em 1946, para agraciar os soldados que foram feridos em combate
durante a 2ª Guerra Mundial. Fita: Vermelha
com uma tarja preta central ladeadas por duas
faixas estreitas.

426

Cruz Comemorativa dos Voluntários
Bávaros (Grécia)
A Cruz Comemorativa dos Voluntários Bávaros
foi criada em 1875 para agraciar os voluntários
da Bavária que lutaram ao lado dos Gregos. Fita:
Azul pálido com bordas brancas.

427

Cruz Comemorativa da Guerra
da Independência (Grécia)
A Cruz Comemorativa da Guerra da Independência 1821/29, foi criada em 1829 para agraciar todos os soldados que lutaram pela Independência
da Grécia. Graus: Prata e Bronze. Fita: Azul pálido.
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428

434

Criada em 1866 pelo imperador Guilherme I e
destinada a perpetuar a lembrança da guerra
com a Austria. A insígnia era fundida com o bronze dos canhões tomados ao inimigo.

A Cruz do Rei Haakon VII da Liberdade foi criada
em Maio de 1945, para notável e decisiva contribuição para a causa norueguesa durante a 2ª
Guerra Mundial. Fita: Azul com bordas brancas.

429

435

A Cruz dos Deportados foi criada em 17 de
Outubro de 2003, para agraciar os cidadãos sobreviventes poloneses, que foram deportados
para a Sibéria, o Cazaquistão e o norte da Rússia
pelo regime soviético, após 17 de Setembro de
1939. Fita: Verde com listras vermelha e branca
ao centro.

A Cruz da Defesa Tcheca foi instituída em 30 de
setembro de 2008, para premiar atos de heroísmo em combate ou excelente comando na
linha de combate. Fita: Verde com duas listras
douradas nas pontas e uma ampla faixa branca
central com listras vermelhas e azuis.

430

Cruz de Distinção para Aviadores
(Grã Bretanha)

Cruz Comemorativa,
Ordem da (Prussia)

Cruz dos Deportados –
Republica – (Polônia)

Cruz da 1ª Divisão (Finlândia)
A Cruz da 1ª Divisão foi criada para agraciar todos os soldados da 1ª Divisão do Exército que,
lutaram na 2ª Guerra Mundial.Fita: Vermelha
com uma faixa amarela no centro com estreitas
listras azuis nas bordas.

431

Cruz da 4ª Divisão (Finlândia)
A Cruz da 4ª Divisão foi criada para agraciar todos
os soldados da 4ª Divisão do Exército que, lutaram na 2ª Guerra Mundial. Fita: Preta com uma
listra branca e vermelha no centro.

432

Cruz da 5ª Divisão (Finlândia)
A Cruz da 5ª Divisão foi criada para agraciar todos os soldados da 5ª Divisão do Exército que,
lutaram na 2ª Guerra Mundial. Fita: Vermelha
com uma tarja preta no centro e bordas brancas.

433

Cruz da 15ª Divisão (Finlândia)
A Cruz da 15ª Divisão foi criada para agraciar todos os soldados da 15ª Divisão do Exército que,
lutaram na 2ª Guerra Mundial. Fita: Azul com
uma faixa amarela no centro.

Cruz do Rei Haakon VII da
Liberdade (Noruega)

Cruz da Defesa Tcheca
(Tchecoslováquia)

436

Fundada em 03 de Junho de 1918 e revisada em
24 de julho de 1918. A Cruz de Distinção para
Aviadores foi concedida aos oficiais e subtenentes de um ato ou atos de bravura, coragem e
devoção ao dever cumprido, enquanto voando
em operações ativas contra o inimigo. A 1 ¼
polegada de largura consistia em alternar violeta
e listras horizontais brancas. No inicio de 1919,
as listras na fita estavam na diagonal. Para os
serviços durante a Grande Guerra, a Gazeta de
Londres anunciou o prêmio Cruz de Distinção
para Aviadores que cumprissem 1.195 voôs. A
Comenda foi entregue 1.1198 vezes durante a
Primeira Grande Guerra.

437

Cruz de Distinção na Guerra ,
Medalha (Alemanha)
A Cruz de Distinção na Guerra foi criada pelo
Grão-Duque Wilhelm Friedrich em 10 de março
de 1871. Foi restabelecida em 11 de Agosto de
1914 pelo Grão-Duque Adolph Friedrich VI, que
estabeleceu também a Primeira Classe, versão
da primeira Medalha em 01 de Janeiro de 1915.
Foi estabelecida com duas Classes. Durante a I
Guerra Mundial, a Cruz de Distinção na Guerra
foi outorgada na segunda classe à todas as categorias de bravura praticadas pelos militares.
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Para repetidas ações de bravura ante o inimigo,
os beneficiários receberam a Cruz de Distinção
na Guerra de Primeira Classe.

438

Cruz de Elizabeth, Ordem da
(Romênia)
A Cruz de Elizabeth foi criada em 1878, para agraciar as senhoras que tenham prestado serviços de
relevância ao Reino da Romênia. Fita: Azul claro
com bordas em ouro.

439

Cruz Estrelada, Ordem da
(Império Austro-Húngaro)
Um fato julgado milagroso deu origem, em 1668,
ao estabelecimento de esta Ordem na Áustria.
Um incêndio destruiu uma parte do palácio imperial de Viena e parou – diz-se – diante de um
pedaço da véra cruz, cujo escrínio foi consumido.
A relíquia pertencia à Imperatriz Leonor de Gonzaga. O Papa Clemente IX aprovou esta Ordem
por uma Bula e em 1669 o Imperador Leopoldo
I reconheceu-a por cartas patentes. Antes do
nome atual, tinha-se-lhe dado o de Sociedade
das Senhoras Nobres da Cruz Estrelada, depois
o de Ordem da Nobre Cruz.É reservada às damas
nobres : a Grã-Mestra é, desde a fundação, uma
princesa da Casa de Áustria. Dois graus: Dama da
Grande Cruz e Dama.

440

Cruz de Ferro, Ordem da
(Alemanha)
A Cruz de Ferro foi uma condecoração militar do
Reino da Prússia, e posteriormente da Alemanha, instituída pelo Rei Frederico Guilherme III
e, concedida pela primeira vez em 10 de março
de 1813 em Breslau. Quando deu-se as Guerras
Napoleônicas,o rei Frederico achou por bem
premiar a bravura de seus soldados. Nascia aí
a condecoração mais invejada do mundo. Uma
curiosidade interessante para os brasileiros e
também para nossos descobridores é que a Cruz
de Ferro teve inspiração, entre outras, na Ordem
de Cristo Portuguesa. A Cruz de Ferro não á atribuída desde maio de 1945 e é uma condecoração
exclusiva de tempos de guerra. Ela foi desenhada
por um arquiteto chamado Karl Friedrich Shinkel

contendo as cores branco e preto. A Cruz de Ferro
recebeu também inspiração dos Cavaleiros Teutônicos do século XIV, já que esses usavam uma
cruz como símbolo. A Medalha teve sempre ferro
como matéria prima principal visto que, na época
em que foi concebida, a Prússia estava em guerra
não havendo verba suficiente para confeccioná-la
com material de melhor qualidade. As Cruzes de
1813, 1870 e 1914 eram divididas em três graus
: Cruz de Ferro de segunda classe, Cruz de Ferro
de primeira classe e Grã-Cruz de Ferro.

441
Cruz de Ferro, Ordem da Segunda Guerra Mundial (Alemanha)
Em 1939, Adolf Hitler reinstituiu por Decreto
a Ordem da Cruz de Ferro como condecoração
alemã, dando continuidade à tradição de emiti-la em várias classes. Foram restabelecidas as
três classes pré-existentes (segunda e primeira
classes e a Grã-Cruz) com a adição de uma classe
intermediária,entre a Cruz de Primeira Classe e
a Grã-Cruz; a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro,
para substituir a condecoração prussiana “Pour
Le Mérite”.

442

Cruz da Força Aérea (Estados Unidos)
A Cruz da Força Aérea dos Estados Unidos da
América foi instituída em 6 de Julho de 1960,
para premiar qualquer cidadão que, ao servir ,
a qualquer titulo, na Força Aérea, distinguir-se
por heroísmo extraordinário.Fita: Azul pálido e
branco com bordas vermelhas.

443

Cruz da Força Aérea (África do Sul)
A Cruz da Força Aérea foi criada em 1987, para o
pessoal do ar que demonstrem coragem, liderança e habilidade e, ou em circunstâncias difíceis.

444

Cruz da Força Aérea (Grécia)
A Cruz da Força Aérea foi criada em 25 de janeiro
de 1945, para os atos de liderança ou habilidade,
não necessariamente em combate. Fita: Vermelha com bordas amarelas.
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445

448

A Cruz de Cavaleiro da Ordem de Filipe, o Magnânimo foi criada em 1893, para agraciar os soldados com bons serviços prestados ao Ducado.

A Cruz Comemorativa dos 60º Aniversário do
Reinado de Franz Joseph, foi criada em 21 de
outubro de 1898, para marcar os 60 anos do reinado do imperador Francisco José. Fita : Branca
com bordas vermelhas.

Cruz de Cavaleiro da Ordem
de Filipe, O Magnânimo
(Ducado de Hesse)

446

Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro
(Alemanha)
A Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro era concedida em reconhecimento a extrema bravura e/
ou liderança no campo de batalha. Era usada ao
redor do pescoço, tendo os seus aros feitos de
prata com pureza entre 80% a 93,50%. Aos detentores da condecoração eram entregues réplicas
oficiais a fim de preservar a cruz original. Foi
dividida em 5 graus : Cruz de Cavaleiro da Cruz
de Ferro; Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro com
folhas de carvalho; Cruz de Cavaleiro da Cruz de
Ferro com folhas de carvalho e espadas; Cruz de
Cavaleiro da Cruz de Ferro com folhas de carvalho, espadas e diamantes; Cruz de Cavaleiro da
Cruz de Ferro com folhas de carvalho douradas,
espadas e diamantes. No total foram distribuídas
7.313 cruzes de Cavaleiros, 883 com folhas de
carvalho, 160 com folhas de carvalho e espadas,
27 com folhas de carvalho, espadas e diamantes
e uma com folhas de carvalho douradas, espadas
e diamantes, atribuída a Hans Ubrich Rudel.

447

Cruz Comemorativa da II Guerra
(Holanda)
Esta cruz de bronze foi criada em 16 de março
de 1944. O an mostra a rainha Guilhermina cercada pelo texto “Voor Krijgsverricgtingen” (Para
operações de Guerra) O projeto desta Medalha é
anterior a expedição de 1869. O re é simples. Foi
concedido para a participação em operações de
guerra em geral e ou ações específicas de guerra
que foram reconhecidas por barras na fita. No total 12 barras foram instituídas, sendo cinco para
operações gerais e sete para ações específicas.

Cruz Comemorativa dos
60 Aniversário do Reinado de Franz
Joseph (Império Austro-Hungaro)

449

Cruz de Ferro, Grã-Cruz da
(Alemanha)
Durante a Segunda Guerra Mundial o único a receber a Grã-Cruz foi o Reichsmarschalt Hermann
Goring que foi condecorado em 19 de julho de
1940. De maneira geral a Medalha tem as mesmas características da Cruz de Cavaleiro da Cruz
de Ferro exceto pelo fato de ser maior,medindo
63 mm de largura. Foi originalmente projetada
para ter bordos em ouro, mais foi alterada para
prata antes de ser entregue. A Grã-Cruz não era
concedida como premiação por bravura. Foi
reservada para Generais que “ tivessem as decisões estratégicas mais destacáveis que afetaram
o curso da guerra”. Hermann Goring recebeu
a honraria quando comandou a Luftwaffe nas
campanhas de 1940 contra a França, Bélgica e
Países Baixos. Durante o bombardeio de Berlim
a casa de Goring foi destruída desaparecendo a
comenda original. Quando Hermann foi capturado, pelas forças aliadas, ele estava usando uma
réplica da Medalha confeccionada em platina.

449

Cruz de Ferro, Estrela da
Grã Cruz da (Alemanha)
Estrela da Grã-Cruz da Cruz de Ferro – No decorrer da Segunda Guerra Mundial nunca foi
concedida a ninguém. O único exemplar que se
conhece foi encontrado pelos aliados no fim da
guerra. O design foi baseado na Estrela da Grã-Cruz de 1914. Assim como a Grã-Cruz, não era
entregue por bravura, mas seria destinado ao
General mais bem sucedido no final da guerra.
A primeira comenda foi concedida a Gebhard
Leberecht Von Blucher por derrotar Napoleão
Bonaparte na Batalha de Waterloo em 1815. A
segunda versão da Medalha foi entregue a Paul
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Von Hindenburg , por derrotar o exercito russo
na batalha de Tanneuberg durante a Primeira
Guerra Mundial.

450

Cruz da Força Aérea (Grã Bretanha)
Foi fundada em 03 de junho de 1918 e revisada
em 24 de julho de 1918. A Cruz da Força Aérea
foi concedida aos oficiais e subtenentes por um
ato ou atos de bravura, coragem e devoção ao
mesmo tempo de serviço de vôo, embora não
em operações ativas contra o inimigo. A condecoração também foi concedida a indivíduos que
não estavam na Força Aérea mas, prestando serviços distintos na aviação. Para os aviadores que
atuaram durante a I Grande Guerra, a Gazeta de
Londres anunciou a adjudicação da Cruz da Força
Aérea aos membros que voaram 679 vezes. No
decorrer da I Guerra Mundial foram concedidas
679 Cruzes da Força Aérea.

450A

Cruz das Forças Armadas
da Venezuela
A Cruz das Forças Armadas da Venezuela é uma
Comenda instituída em 1952, para atendimento
diferenciado e de realização nas Forças Armandas. Fita vermelha com listras amarelas nas
laterais.

451

Cruz de Frederico Augusto,
Medalha (Alemanha)
Condecoração criada em 24 de Setembro de
1914, pelo império alemão, para contemplar os
soldados e civis que tenham, durante a Primeira
Grande Guerra Mundial, prestados relevantes e
meritórios serviços à Alemanha. Era composta
de duas Classes.

452

Cruz do Front (Finlândia)
A Cruz do Front foi criada em setembro de
1918, para agraciar os soldados do exército que
lutaram na frente de batalha, no decorrer da
primeira guerra mundial. Fita: Azul com duas
listras brancas.

452A

Cruz de Flandres (Alemanha)
Cruz de Flandres dos Ex-Combatentes da Marinha
do Kaiser. Esta é uma Medalha não oficial, condecoração concedida durante a Republica de Weimar como uma Medalha comemorativa para os
membros da Marinha do Kaiser que combateram
na costa flamenga na Belgica. A condecoração
é constituidapor uma Cruz de Malta em bronze
apresentando duas espadas cruzadas entre os
braços da Cruz, no centro da condecoração há
uma ancora, com um grande “W” (Imperador
Wilhelm),tendo uma coroa de imperador em
seu topo. Ao redor da ancora há uma coroa de
louros. Sobre cada braço da cruz há o texto : “Zur
vee/Unbe/Siegt/Im Felde”, que pode ser traduzido como “Nos Mares, nos Campos de Batalha,
Invicto”. No re, pode ser vista uma “kriegsflagge”
a bandeira alemã naval de batalha, no centro da
coroa de louros. No braço superior existe um leão
flamengo. Nos demais braços da Cruz hã o texto:
“Marine/Korps/1914-1918”.

453

Cruz de Galhardia (Vietnã do Sul)
A Cruz de Galhardia foi criada em 1950, para premiar ovalor e conduta heróica contra o inimigo.
Fita: Amarela com 8 pares de listras vermelhas
e bordas vermelhas.

454

Cruz de Galhardia (Reino Unido)
A Cruz de Galhardia foi criada em 7 de fevereiro
de 1995 pela rainha Elizabeth II, para galhardia
em ação, realizada por todo os escalões das
Forças Armadas. Fita: Branca com centro em
vermelho e bordas azuis.

455

Cruz de George (Nova Zeelândia)
A Cruz de George foi criada em 24 de Setembro
de 1940 pelo rei George VI. Foi descontinuada em
1999, e passou a ter a Cruz de Nova Zeelândia
criada pela rainha Elizabeth II. Para os atos de
coragem notável em condições perigosas. Fita:
Azul .
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Cruz de George (Reino Unido)
A Cruz de George foi criada em 24 de setembro
de 1940 e publicada no Diário de Londres em 31
de Janeiro de 1941. A Cruz de George foi concedida por um ato de heroísmo ou de coragem
mais evidente em situações de extremo perigo.
Pretendia-se principalmente para os civis e adjudicação nos serviços militares limitando-se a
ações para as quais honras puramente militares
não eram normalmente concebidos e adjudicados para ações não em face do inimigo. A Premiação Empire Galanteria foram trocadas para a
Cruz de George, e em 1971, os vencedores Albert
Medal trocaram suas Medalhas para a Cruz de
George. Descrição : A Medalha é confeccionada
em prata de Genebra, com 1,8 cm de largura. An:
No centro da Cruz existe um medalhão circular
mostrando São Jorge matando o dragão e, em
torno deste um anel com a legenda “ De Cortesia”. No ângulo de cada membro da Cruz, o Royal
Cypher GVI formando um circulo concêntrico
com o medalhão. Re: É comum, exceto para a
nomeação. A fita é azul com 1,5 cm de largura.

457

Cruz Germânica (Alemanha)
A Cruz Germânica foi instituída por Adolf Hitler
em 28 de setembro de 1941 como uma condecoração intermediária entre a Cruz de Ferro e a
Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. Tinha duas
distribuições : Ouro e Prata – visível no aro que
envolve a suástica. Desde o inicio da Segunda
Guerra Mundial, várias condecorações foram
criadas na Wehrmacht, mas Hitler ainda achava que havia um espaço entre a Cruz de Ferro
de 1ª Classe e a Cruz de Cavaleiro da Cruz de
Ferro, e este espaço entre estas condecorações
deveria ser ocupado por uma condecoração
que reconhecesse feitos e atos de bravura. Esta
condecoração foi desenhada pelo Prof. Klein, de
Munique, e recebeu este nome devido ao fato
de que tecnicamente a suástica é uma Cruz (a
“ Cruz Gamada”). A condecoração era entregue
de duas formas distintas : A Cruz Germânica
em ouro era entregue por bravura militar em
face do inimigo; e a Cruz Germânica em prata
para os que se destacavam pela sua liderança
ou ainda por atos que não estavam envolvidos
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diretamente em operações de combate. Durante
a Segunda Guerra Mundial foram distribuídas
mais de 30.000 condecorações em ouro e mais
de 1.200 em prata.

458

Cruz de Guerra (Noruega)
A Cruz de Guerra foi criada em Maio de 1941,
pelo rei Haakon VII, para premiar os soldados
pela bravura suprema ou liderança em face do
inimigo. Fita: Vermelha com bordas brancas e
listra azul ao centro.

458A

Cruz de Guilherme
(Reino da Saxonia)
Medalha criada por Guilherme Frederico, rei da
Saxonia, para condecorar civis e militares.

459

Cruz Quisling (Noruega)
A Cruz Quisling foi instituída em 1941 para distinguir os noruegueses que lutaram na frente de
batalha. Esta Ordem tinha três classes : Cruz de
Cavaleiro e Cruz de Primeira e Segunda Classes.

460

Cruz de Guerra 1916 – 1919
(Reino da Romênia)
A Cruz de Guerra 1916 – 1919 foi criada em 1918,
para o serviço durante a 1ª Guerra Mundial. Fita:
Azul escuro com três listras verdes.

461

Cruz de Guerra, Medalha da (Itália)
A Medalha Cruz de Guerra (Croce di Guerra) foi
instituída pelo rei Victor Emmanuel III, em 19 de
Janeiro de 1918. A “Croce di Guerra” foi instituída por “Mérito de Guerra em terra, mar ou as
operações aéreas, depois de pelo menos um ano
de serviços nas trincheiras ou em qualquer outro
contato com o inimigo; para os que ficaram feridos na ação e que havia conquistado a atribuição
da “Medalha de Feridos”, aqueles que praticaram
atos de bravura, mas não justificaram a concessão da “Al Valore Militare” (Medalha de Valor
Militar) e para aqueles que tinham recebido a
promoção de uma menção de Mérito de Guerra.

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

66

462

465

A Cruz de Guerra foi criada em 11 de novembro
de 1940, para premiar os soldados gregos que
participaram da Segunda Guerra Mundial. Graus:
Ouro, Prata e Bronze. Fita: Vermelha com uma
faixa central em azul.

A Cruz de Guerra do Ultramar foi criada em 30
de Abril de 1921, para agraciar os soldados que
lutaram com denodo e coragem frente ao inimigo. Fita: Vermelha com uma listra azul central .

463

Cruz de Guerra (Luxemburgo)

Cruz de Guerra (Grécia)

Cruz de Guerra da Marinha (Grécia)
A Cruz de Guerra da Marinha foi criada em 9 de
Janeiro de 1943, para agraciar o pessoal da Marinha Mercante grega, que tenham, pelo menos,
seis meses de serviços de guerra. Graus: Ouro,
Prata e Bronze. Fita: Azul escuro com bordas
amarelas e uma faixa no centro em amarelo.

464

Cruz de Guerra – 1914 - 1918
(França)
No fim de 1914, o General Boelle, Comandante-Em-Chefe do IV Exército Francês, propôs a criação de uma condecoração militar para substituir
a Citation Du Jour. Condecoração instituída em
1915, para comemorar as citações individuais na
ordem dos exércitos de terra e mar, dos corpos de
exército, das divisões, das brigadas e regimentos.
Foi aprovada pelo parlamento em 02 de Abril de
1915. É uma cruz de bronze suspensa por duas espadas em aspas e que tem de um lado a inscrição :
“ Republica Francesa” e de outro as datas da Grande Guerra. A fita verde listada de vermelho de cada
lado e dividida verticalmente por linhas vermelhas,
é ornada de insígnias diversas : Palma de Bronze
(para as citações em ordem do exército), Estrela
de Cobre Dourada (para as citações na ordem do
corpo do exército), Estrela de Prata (ordem da divisão), Estrela de Bronze (ordem da brigada e, ou
do regimento) – Em 1921, foi instituída uma outra
Cruz de Guerra Especial, destinada aos teatros de
operações exteriores. Conforme a precedente sua
fita é formada de três lisas verticais, uma azul clara
ao meio e duas vermelhas laterais.

Cruz de Guerra do Ultramar (França)

466

A Cruz de Guerra foi criada em 17 de Abril de
1945 pela Grã-Duquesa Charlotte, para agraciar
os serviços durante a batalha de libertação de
Luxemburgo durante a segunda guerra mundial.
Fita: Laranja com quatro listras azuis.

466A

Cruz de Guerra por Feitos
Heróicos (Principado de Lippe)
A cruz de Guerra por feitos Heróicos foi instituída
em 08 de Dezembro de 1914. Para agraciar os
soldados que tenham demonstrado bravura no
campo de batalha.

467

Cruz de Guerra 1939
(Tchecoslováquia)
A Cruz de Guerra de 1939, foi criada em 1940,
para agraciar todos os soldados que participaram
da 2ª Guerra Mundial. Fita: Branca com estreitas
listras vermelhas e azuis.

468

Cruz de Guerra, 1939 – 1945
(França)
Medalha criada em 26 de Setembro de 1939, 23
dias após a eclosão da II Guerra Mundial, e atribuídas a militares. Autoria do escultor Paul Albert
Bartho. Esta cruz foi substituída pela versão 1939
– 1940, concedido pelo governo de Vichy, após a
queda da França, no verão de 1940. Em bronze
medindo 3,8 cm. Fita : vermelha nas laterais,
dividida por quatro listras verticais amarelas e
três vermelhas também verticais .

464A

469

Criada em 1915, para galardear os soldados que
foram feridos durante a primeira guerra mundial.

É uma condecoração militar belga, instituída por
lei de 25 de outubro de 1915, para premiar os
militares por atos de coragem e bravura, “atos

Cruz de Guerra –
(Império Austro-Hungaro)

Cruz de Guerra 1914 - 1918 (Bélgica)
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de Guerra” durante a 1ª Guerra Mundial. Possuía três classes: Bonze, prata e prata-dourada.
O Comandante do Exército Belga instituiu essa
condecoração para honrar os atos de bravura
em fase do inimigo. Para os atos subseqüentes
de bravura, os beneficiários foram adjudicados
bronze às Medalhas: O soldado que recebesse
cinco Medalhas de bronze, tinha o direito à uma
de prata e aquele que fosse premiado com cinco
de prata, recebia uma de prata-dourada. Fita
vermelha com sete raios verticais verdes.

470

Cruz da Guerra das Nações
(Finlândia)
A Cruz da Guerra das Nações foi criada em 28
de setembro de 1945 para comemorar o fim da
2ª Grande Guerra mundial. Fita: Verde com uma
tarja vermelha no centro e bordas pretas.

471

Cruz de Guerra de Voluntário
(Grão Ducado de Baden)
A Cruz de Guerra de Voluntário do Grão Ducado
de Baden foi instituída em 24 de dezembro de
1915, para o excelente serviço de manutenção
dos doentes e feridos. Fita: amarelo com uma
listra vermelha central e bordas brancas.

471A

Cruz de Guerra da Marinha
(Alemnha)
Comenda da Marinha Imperial alemã criada para
galardoar os oficiais e marinheiros que tiveram
relativo destaque durante as batalhas navais.

471B

Cruz de Guerra de Carl Eduard
(Ducado de Saxe-Coburgo)
Comenda alemã criada por Charles Edward – Duque de Saxe-Coburg, que foi o quarto e último
reinante desse Ducado alemão.

471C

Cruz de Guerra do Ducado
de Braunschweig
Medalha concedida aos soldados do Ducado de
Braunschweig, que lutaram pela Alemanha, no
decorrer da primeira guerra mundial.
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471D

Cruz de Guerra do Ducado
de Meckdenburg
Medalha concedida aos soldados alemães do
Ducado de Meckdenburg, que participaram das
campanhas durante a primeira guerra mundial.

472

Cruz de Guerra de Operações
no Exterior (França)
A Cruz de Guerra de Operações no Exterior, é uma
condecoração militar francesa, para homenagear os militares, e civis, que se distinguiram em
operações efetuadas em território estrangeiro.
De autoria do escultor Paul Albert Bartholomé,
foi criada em 21 de Abril de 1921; foi atribuída
pelas operações em Marrocos (1918), África
Equatorial e Ocidental francesa (1918 – 1921),
Médio Oriente (Egito – 1956), Indochina (1918 –
1922 e 1945 – 1954), Madagascar (1947), Coréia
(1959 – 1963) e Guerra de Suez. Cerca de 35 anos
após a última atribuição, esta cruz foi entregue
aos militares que participaram na Guerra do
Golfo, entre 17 de janeiro de 1991 e 05 de Maio
de 1992, e nas operações militares na Guerra de
Kosovo, em 1999.

473

Cruz de Guerra Portuguesa
(Portugal)
Instituída por Decreto de 30 de Novembro de
1916 e destinada a galardoar os atos e feitos
praticados em campanha. Possui quatro classes.
A sua insígnia é uma cruz de bronze, de quatro ramos. No an tem a efígie da Republica circundada
pela legenda “ Republica Portuguesa – 1917” e
no re o escudo nacional. Usa-se do lado esquerdo
do peito, suspensa por uma fita vermelha com
cinco faixas verdes. Pode ser concedida a militares do exército ou da armada; tanto nacionais,
estrangeiros ou civis.As classes distinguem-se na
Insígnia da Cruz de Guerra por uma pequena cruz,
do mesmo modelo da Insígnia sobre a suspensão
: de bronze na 4ª classe; de prata na 3ª; de prata
dourada na 2ª; e de prata dourada cercada de
palmas,do mesmo metal dourado, na 1ª .
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474

477

A Cruz de Guerra Peninsular foi criada pelo Rei Dom
João VI em 28 de Junho de 1816 para distinguir os
oficiais que participaram nas Campanhas da Guerra
Peninsular de 1809 a 1814. Existia em prata para
quem tivesse participado em até três Campanhas
e em ouro para quem participasse em quatro, cinco
ou seis Campanhas. Para Oficiais : Para efeitos de entrega desta Medalha, as Campanhas eram contadas
por anos, deste a 1ª Campanha, em 1809, até a 6ª
, em 1814. No entanto a mera participação numa
batalha ou combate durante um dos anos, valeria
como tendo combatido a Campanha toda, sendo
por cada ano, atribuído um conjunto de ações :
1809 – Batalha de Talavera; 1810 – Batalha de Bussaco; 1811 – Batalha de Fuentes de Honor e Batalha
de Albuchera; 1812 –Batalha de Ciadad Rodrigo,
Batalha de Badafoz e Batalha de Salamanca; 1813
– Batalha de Vitória,Batalha dos Pireneus; Cerco de
San Sebastian; Batalha de Nivelco e Batalha de Nive;
1814 – Batalha de Orthez e Batalha de Toulose. Para
Sargentos e Praças era atribuída a Medalha de prata,
sendo, porém, orientada por regimentos. Em 18 de
maio de 1825, foi criada a Cruz de Guerra Peninsular
para os civis. Em prata para até 2 Campanhas, ou
ouro, para 3 ou mais.

A Medalha da Cruz Hanseática Lubeck foi criada
em 21 de agosto de 1915, pelo governo da cidade de Lubeck, para premiar os militares dessa
região que tenham praticados atos de extrema
bravura frente ao inimigo. Posuia uma só Classe.
No decorrer da I Grande Guerra Mundial foram
concedidas 10.000 cruzes.

475

Cruz de Honra ao Mérito
(Reino da Romênia)

Cruz de Guerra Peninsular
(Portugal)

Cruz Hanseática Bremen,
Medalha da (Alemanha)
A Medalha da Cruz Hanseática Bremen, foi criada
em 14 de Setembro de 1915, pelo governo alemão
para honrar os militares que tenham praticados atos
de extrema bravura, frente ao inimigo. Possuía uma
só Classe. No decorrer da I Grande Guerra Mundial
foram concedidas cerca de 20.018 cruzes.

476

Cruz Hanseática Hamburgo,
Medalha da (Alemanha)
A Medalha da Cruz Hanseática Hamburgo foi
criada em 10 de Setembro de 1915, pelo governo
da cidade de Hamburgo para premiar os militares
dessa região que tenham praticados atos de extrema bravura frente ao inimigo. Possuía uma só
Classe. No decorrer da I Grande Guerra Mundial
foram concedidas cerca de 50.000 cruzes.

Cruz Hanseática Lubeck,
Medalha da (Alemanha)

478

Cruz dos Heróis de Guerra
(Alemanha)
A Medalha da Cruz dos Heróis de Guerra foi instituída em 08 de dezembro de 1914. A Medalha
foi concebida aos militares sem respeito à hierarquia, por atos de heroísmo. A Cruz dos Heróis
de Guerra foi concedida 740 vezes, durante a
Primeira Guerra Mundial.

479

Cruz de Honra e Guerra Militar
(Luxemburgo)
A Cruz de Honra e Guerra Militar foi criada em
1951, pela Grã-Duquesa Charlotte. Fita: Azul com
branco e três listras vermelhas.

480

A Cruz de Honra ao Mérito foi criada em 1937
para agraciar os soldados que tenham prestado
relevantes serviços ao Reino. Duas Classes : Civis
e Militares. Fita: Azul e verde.

481

Cruz de Honra, Ordem da
(Principado de Lippe-Detmold)
A Ordem da Cruz de Honra do Principado de
Lippe-Detmold,foi criada em 1869 e revista em
1890. Para agraciar os súditos do reino. Graus:
Cruz de Honra de 1ª,2ª,3ª e 4ª Classe. A Grã-Cruz
também pode ser concedida. As concessões
foram feitas com ou sem espadas,dependendo
do grau que o agraciado tenha recebido. Fita:
vermelha com bordas amarelas.
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Comenda destinada aos soldados e voluntários
espanhóis, durante a segunda guerra mundial.

Instituída em 16 de dezembro de 1938, por iniciativa de Adolf Hitler, ela fazia parte de uma
fase de preparação para a guerra e entre os pré-requisitos da condecoração estava o arianismo.

482

486A

A Cruz de Honra foi criada em 8 de Dezembro de
1914, para agraciar o soldado que tenha demonstrado bravura no campo de batalha.

Condecoração concedida aos soldados chilenos
que lutaram na batalha de Huamachuco contra
os peruanos, em outubro de 1883, durante a
guerra do Pacifico.

483

487

Cruz de Honra (Espanha)

Cruz de Honra, Medalha da
(Principado de Lippe-Detmold)

Cruz de Honra para a Ciência
e Arte (Republica da Áustria)
A Cruz de Honra para a Ciência e Arte foi instituída em 25 de maio de 1955, para premiar austríacos e estrangeiros por serviços meritórios em
ciências ou artes. Dois Graus: Cruz de Honra de
1ª Classe e Cruz de Honra. Fita: vermelha.

484

Cruz de Honra e Bravura
(Republica Federal da Alemanha)
A Cruz de Honra e Bravura foi criada em 10 de
Outubro de 2008, para agraciar os soldados que
tenham praticado atos de bravura. Fita: Preta
com bordas amarelas e vermelhas.

485

Cruz de Honra – (Alemanha)

A Cruz de Honra da Guerra Mundial também conhecida popularmente como Cruz de Hindenburg
foi uma Medalha comemorativa estabelecida em
13 de julho de 1934 pelo então Presidente da Alemanha, Paul Von Hindenburg, para homenagear
os soldados do Império Alemão que lutaram na
Primeira Guerra Mundial.

486

Cruz de Honra das Mães Alemãs
(Alemanha)
Foi uma condecoração da Alemanha Nazista
destinada às Mães com vários filhos. Uma mãe
poderia receber a condecoração nas classes de
bronze, prata ou ouro, dependendo da quantidade de filhos que gerara. Mulheres das regiões
anexadas pelo Terceiro Reich (como a Áustria
e Danzig) também eram elegíveis à premiação.

Cruz de Huamachuco (Chile)

Cruz de Isabel Maria Luisa (Espanha)
A Cruz de Isabel Maria Luisa foi criada em 1833
por Carlos IV, para agraciar o gentil serviço das
senhoras da alta nobreza espanhola. Fita: Roxa
com rosa.

488

Cruz de Kiribati (Kiribati)
A Cruz de kiribati foi criada em 1989, para agraciar os soldados que tenham prestado relevantes
serviços ao país. Fita: Vermelha com listras brancas nas bordas.

489

Cruz Kollaa (Finlândia)
A Cruz Kollaa foi criada em 5 de Maio de 1940,
para os membros da 12ª Divisão, que lutaram na
Tshumeikka, Songerjarvi, Kollar, Ahte,etc.... Fita:
Preta com listras vermelhas.

490

Cruz da Batalha de Lenino (Polônia)
A Cruz da Batalha de Lenino foi criada em 26 de
Maio de 1988, para agraciar os veteranos da Batalha de Lenino (Bielo-Russia) travada em12 de
Outubro de 1943 – foi a primeira Batalha emque
as tropas do Exército do Povo Polonês lutou contra os alemães – Fita : Amarela com bordas azuis
e uma faixa larga branca e vermelha ao centro.

491

Cruz da Liberdade,
Ordem da (Estônia)
A Cruz da Liberdade foi criada em 24 de fevereiro de 1919, para agraciar os serviços durante a
Guerra da Independência da Estônia. Liderança
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Militar, Coragem Pessoal. Graus: 1ª e 2ª Classes.
Essa comenda foi descontinuada em 19 de junho
de 1925. Fita: Preta com bordas azuis e brancas.

496

492

A Cruz de Longo Serviço do Grão Ducado de Baden foi instituída em 1913, para premiar o serviço
de 40 anos nas Forças Armadas. Fita: Vermelha
com listras amarelas nas bordas.

Cruz da Liberdade Haakon VII
(Noruega)
A Cruz da Liberdade foi criaca em 18 de maio de
1945, para a excelência em atividades militares
ou civis durante a Segunda Grande Guerra mundial , incluindo os serviços ao nível administrativo.
É uma cruz de malta. A peça central é uma área
circular com as iniciais de Haakon VII, da letra V
(de Vitória) . Na parte oposta a inscrição “ Todos
para a Noruega” e a data de 7 de junho de 1945.

493

Cruz da Liberdade,
Ordem da (Finlândia)
A Ordem da Cruz da Liberdade foi criada em 04 de
março de 1918, para agraciar todos os soldados
que lutaram durante a 1ª Guerra Mundial. Graus:
Grã-Cruz, 1º Classe com Estrela, 2ª, 3ª e 4ª Classe mais a Medalha de Mérito. Fita: Amarela em
tempo de paz, vermelha em tempos de guerra.

494

Cruz da Liberdade para mortos ,
Ordem da (Finlândia)
A Ordem da Cruz da Liberdade para mortos, foi
criadaem 04 de março de 1918, para agraciar
as famílias dos soldados falecidos em combate
durante a 1ª Guerra Mundial. Graus: Grã-Cruz, 1ª
Classe com Estrela, 2ª, 3ª e 4ª Classe. Fita: Preta.

495

Cruz da Liga de Defesa (Estônia)
A Cruz da Liga de Defesa da Estônia foi criada em
11 de Dezembro de 1918, para agraciar todos os
cidadãos que trabalharam pela defesa da Nação.
Graus: 1ª,2ª e 3ª Classe. Fita: Azul com listras
brancas e bordas amarelas.

495A

A Cruz para o Leal Serviço (Principado de Schaumburg – Lippe)
A Cruz para o Leal Serviço foi criada para agraciar os
soldados e civis que, efetivamente, prestaram lealdade e bons serviços ao principado de Schaumburg.

Cruz de Longo Serviço
(Grão Ducado de Baden)

497

Cruz de Longo Serviço
(Império Austro-Húngaro)
A Cruz de longo serviço foi instituída em 1915,
para premiar os soldados que tenham contribuído por mais de 12 anos de serviço no exército.
Fita: amarela com duas listras pretas nas bordas.

498

Cruz de Prata da Rodésia (Rodésia)
A Cruz de Prata da Rodésia foi criada em 4 de
novembro de 1970, para agraciar os soldados que
tenham participado da defesa do país durante o
movimento de independência da Rodésia. Fita:
Azul e vermelha com bordas verdes.

499

Cruz da Marinha (Estados Unidos)
A Cruz da Marinha dos Estados Unidos da América foi instituída em 4 de fevereiro de 1919, para
agraciar qualquer cidadão que, enquanto servir
na Marinha ou Corpo de Fuzileiros Navais e, ou
distingue-se em ação por extraordinário heroísmo.
Fita: Azul escuro com uma listra branca ao centro.

500

Cruz de Medicina dos
Trabalhadores (Hesse – Darmstadt)
A Cruz da medicina dos Trabalhadores foi criada
em 1871, para agraciar todos os trabalhadores
que lutaram para a proteção de Hesse.

501

Cruz do Mérito Aeronáutico
(Grécia)
A Cruz do Mérito Aeronáutico foi criada em 25
de Janeiro de 1945, para agraciar os aviadores em
serviços oficiais de mérito ou capacidade profissional e liderança durante a II Guerra Mundial.
Fita: Listras diagonais brancas e vermelhas com
fundo azul pálido.
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501A

505A

A cruz do Mérito Aeronautico foi criada pelo
governo do Chile para honrar os aviadores que
tenham, efetivamente, prestado relevantes serviços ao país.

Medalha concedida por mérito em campanha,
durante a primeira guerra mundial.

Cruz do Mérito Aeronautico (Chile)

502

Cruz do Mérito de Guerra
(Império Austro-Húngaro)

Cruz de Mérito
(Principado de Schwarzburg)

506

Cruz do Mérito de Guerra
(Principado de Lippe)

A Cruz do Mérito de Guerra do Império Austro-Húngaro, foi instituída em 1915 pelo imperador
Joseph I, para premiar os soldados que haviam se
destacado nos campos de batalha, pela iniciativa
e coragem frente ao inimigo. Uma única classe:
1ª Classe – Medalha de ouro. Fita: branca com
listras vermelhas.

A Cruz do Mérito de Guerra do Principado de
Lippe e a Cruz de Guerra de Honra Heroic Deeds
foram instituídas em 08 de Dezembro de 1914.
A Cruz do Mérito de Guerra foi premiada pela
bravura em ação ou mérito de guerra na frente de batalha. A Cruz de Mérito de Guerra do
Principado de Lippe foi concedida 18.374 vezes
durante a Primeira Guerra Mundial.

503

506A

A Cruz do Mérito dos Jogos Olímpicos foi criada
em 1951, para agraciar os participantes da Olimpíada de 1915 realizada na Finlândia. Fita: Azul
claro com listras brancas e três listras estreitas
ao centro.

Medalha concedida aos soldados alemães do
Ducado de Reuss, que lutaram durante a primeira guerra mundial, tendo algum destaque
em campanha.

504

Cruz do Mérito de Guerra
(Grão Ducado de Baden)

Cruz do Mérito dos Jogos Olímpicos
(Finlândia)

Cruz do Mérito do Ministro da
Defesa (Tchecoslováquia)
A Cruz do Mérito do Ministro da Defesa foi criada
em 16 de dezembro de 1996, para os soldados
ativos e empregados civis do exército, em reconhecimento de seu heroísmo, a liderança de
sucesso durante a batalha, e por ações meritórias
em atividades de combate. Fita: Verde com listras
azuis, vermelhas e brancas.

505

Cruz de Mérito para Enfermeiras
Voluntárias (Baviera)
A Cruz de Mérito para Enfermeiras Voluntárias
foi instituída em 5 de março de 1901, por Mérito
no tratamento de pessoas doentes e feridas. Fita:
Azul escuro com listras brancas.

Cruz do Mérito de Guerra
(Grão Ducado de Reuss)

507

A Cruz do Mérito de Guerra do Grão Ducado de
Baden, foi instituída em 9 de setembro de 1916,
para serviços meritórios durante a I Guerra Mundial. Fita: Vermelha com bordas brancas e listras
amarelas.

507A

Cruz do Mérito de Guerra
(Principado de Reuss)
A Cruz do Mérito de Guerra foi criada pelo Principado de Reuss – pequeno Principado localizado a leste independente da atual terra alemã
Turingia. Em 1768 se juntou com o Condado de
Reuss-Untergreiz e, desapareceu após a primeira
guerra mundial.
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508

512

A Cruz do Mérito de Guerra do Ducado de Anhalt
foi estabelecida pelo Duque Albert I em 14 de
novembro de 1914. Essa comenda foi autorizada
nas classes de primeiro e segundo graus. A Cruz
do Mérito de Guerra foi concedida por serviços
meritórios aos soldados e cidadãos do Ducado
de Anhalt. Fita: Verde com bordas vermelhas.

A Cruz do Mérito Militar foi criada para agraciar
os soldados que tenham desempenhado atos de
bravura durante a guerra. Graus: 1ª e 2ª Classe.
Fita: Azul com bordas vermelhas e amarelas.

509

A Cruz do Mérito com Espadas foi criada em 19
de Outubro de 1942 e, reintroduzida em 18 de
outubro de 1992. Para atos de bravura e valentia
,bemcomo para o desempenho meritório sob
circunstâncias perigosas. Graus: Ouro, Prata e
bronze. Fita: Vermelha com bordas azuis.

Cruz do Mérito de Guerra
(Ducado de Anhalt)

Cruz do Mérito de Guerra
(Grão Ducado de Brunswick)
A Cruz do Mérito de Guerra para combatentes
do Grão Ducado de Brunsvick foi estabelecida
como um prêmio subordinado à Cruz do Mérito
Militar. Ela foi instituída em uma classe pelo Duque Ernest August em 23 de outubro de 1914.
Em 20 de março de 1918, o Duque autorizou a
atribuição desta Medalha nas classes de primeiro
e segundo graus. A Cruz do Mérito de Guerra foi
concedida por serviços meritórios aos soldados
e cidadãos de Brunswick ou serviu em uma unidade de Brunsvick. Fita: Azul escuro com listras
amarelas nas bordas.

510

Cruz do Mérito de Guerra p/ mulheres (Grão Ducado de Brunswick)
A Cruz do Mérito de Guerra 1914/18 para mulheres foi estabelecida como prêmio subordinado à
cruz do Mérito Militar. Ela foi instituída em duas
classes pelo Duque Ernest August em 23 de outubro de 1914. A Cruz do Mérito de Guerra foi
concedida por serviços meritórios às mulheres
que contribuíram para o esforço de guerra. Fita:
Amarela com listras azul escuras.

511

Cruz do Mérito de Guerra
(Reino da Saxônia)
A Cruz do Mérito de Guerra do Reino da Saxônia
foi criada em 30 de Outubro de 1915 pelo rei
Friedrich August III.

Cruz do Mérito Militar (Grão-Ducado de Mecklenburg-Schwerin)

513

Cruz do Mérito com Espadas
(Polônia)

514

Cruz do Mérito Militar
(Alemanha – Grão Ducado Strelitz)
A Cruz do Mérito Militar do Grão Ducado de
Strelitz foi criada em 05 de Agosto de 1848 pelo
Grão Duque Friedrich Franz II. Foi reorganizada
em 1914, sendo autorizada em 28 de fevereiro
de 1915. Possuía duas classes. A Cruz de Mérito
Militar foi atribuído aos destinatários de todas
as categorias de bravura e, ou mérito militar
atingidos durante o decorrer da I Guerra Mundial.

515

Cruz de Mérito Militar
(Império Austro-Húngaro)
Originalmente criada em 22 de outubro de 1849, a
Cruz do Mérito Militar do Império Austro-Húngaro,
foi reorganizada em três classes no dia 23 de Setembro de 1914. A Cruz do Mérito Militar foi adjudicada
à noncommissioned para oficiais e condecoração
especial para aqueles soldados e, ou oficiais que
praticassem repetidos atos de bravura frente ao inimigo. Fita: vermelho e branco com listras horizontais
estreitas e bordas vermelhas e brancas.

516

Cruz do Mérito Militar (Burundi)
A Cruz do Mérito Militar instituída em 2 de outubro de 1974, para agraciar os oficiais e soldados
que tenham prestados serviços meritórios ao
Exército. Fita: branca com duas listras vermelhas.
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Cruz do Mérito (Hungria)
A Cruz do Mérito foi instituída em 1991, para
agraciar os civis. Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita:
Verde com bordas vermelhas e brancas.

518

Cruz do Mérito das Forças
Armadas (Honduras)
A Cruz do Mérito das Forças Armadas foi criada
em 14 de janeiro de 1950, para agraciar todos os
componentes das Forças Armadas por comportamento distinto e de tempo de serviço. Fita: Azul
com branco em sentido horizontal, ao centro.

519

Cruz de Mérito Militar,
Medalha da (Prússia)
A Cruz de Mérito Militar foi criada pelo Reino da
Prússia, para enaltecer os militares pelos seus
feitos frente ao inimigo. Durante a I Grande
Guerra Mundial, a Cruz do Mérito Militar foi o
mais alta condecoração da Prússia, adjudicado
para não oficiais. Muitas vezes considerado
como equivalente ao “Blue Max” para oficiais. Era
oferecido mediante o alistamento de voluntários
que obtinham ações de bravura em combate.

520

Cruz de Mérito Militar (Alemanha –
Ducado de Brunsvique)
A Cruz do Mérito Militar do Ducado de Brunsvique, foi criada em 1879 pelo Duque Wilhelm. O
prêmio foi restabelecido em 1914 – no decorrer
da I Guerra Mundial – pelo Duque Ernest August.
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e reintroduzida em 18 de outubro de 1992. Por
Mérito em quase todas as áreas da atividade
humana: O trabalho profissional ou não profissional, incluindo a caridade, doação de sangue,
arte e ciência, esportes, salvar vidas, bem como
para as mães de muitos filhos. Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita: Vermelho escuro com listras e
bordas cinzas.

523

Cruz do Mérito Militar (Hungria)
A Cruz de Mérito Militar foi criada em 1991,para
agraciar os militares que tenham prestado relevantes serviços ao país. Graus: Ouro, Prata
e Bronze.Fita: Vermelha com pequenas listras
verdes.

523A

Cruz de Mérito da Guarda-Civil
(Finlândia)
Designada para premiar a policia civil finlandesa,
e seus colaboradores diretos e indiretos, por
serviços prestados à corporação.

524

Cruz de Mérito para Desportos
(Finlândia)
A Cruz de Mérito para Desportos foi criada em 1
de março de 1945, para a realização proeminente
no atletismo finlandês e de serviços em Educação
Física.Graus: Grã-Cruz de Mérito, Cruz de Mérito
em Ouro e Prata. Fita: Listras horizontais azul e
branca com bordas azuis e brancas.

525

521

Cruz de Mérito para Combatentes
(Principado de Lippe-Detmold)

A Cruz do Mérito Militar da Guatemala foi criada
em outubro de 1947, para agraciar os militares
com serviço acima e além da chamada do dever.
Graus: 1ª, 2ª e 3ª Classe. Fita: Vermelha com uma
faixa branca central.

525A

Cruz do Mérito Militar (Guatemala)

522

Cruz do Mérito, Ordem da (Polônia)
A Ordem da Cruz do Mérito foi criada em 23
de junho de 1923 , continuou a ser concedida
durante a era da Republica Popular da Polônia

A Medalha de Mérito para Combatentes foi criada em 8 de Dezembro de 1914 para agraciar a
bravura militar ou mérito em campo de batalha.
Fita: Amarelo com bordas brancas e vermelhas.

Cruz do Mérito das Forças
Armadas (Honduras)
Instituida em 1952?, para premiar a conduta
distinta e de longo serviço nas forças armadas
hondurenhas. Fita: Azul claro com uma listra
branca horizontal ao centro.

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

74

526

530

A Cruz de Mérito da Força Aérea – foi criada em
14 de junho de 2007, para agraciar os membros
da Força Aérea, com espadas, por serviços meritórios emoperações de combate contra atos
de terrorismo no país ou durante as missões militares no exterior. Graus: Com ou sem Espadas.
Fita: Azul claro com bordas brancas e duas listras
centrais estreitas.

A Medalha da Cruz Memorial foi instituída em
dezembro de 1919, para agraciar a mãe ou viúva
de um membro das Forças Armadas do Canadá,
que perde sua vida em serviço ativo, inclusive
da manutenção da paz e, de outras operações
internacionais. Fita: Roxa.

Cruz de Mérito da Força Aérea –
Republica – (Polônia)

527

Cruz de Mérito para não Combatentes (Principado de Lippe-Detmold)
A Cruz de Mérito para não Combatentes foi criada
em 8 de Dezembro de 1914, para agraciar os civis
que contribuíram para o esforço de guerra. Fita:
Branca com bordas amarelas e vermelhas.

527A

Cruz de Mérito
(Principado de Waldeck)
A Medalha da Cruz de Mérito era uma comenda
criada pelo Principado de Waldeck, soberano do
Império Alemão e da Confederação Germânica,
além de ter sido parte, como Estado até 1929,
da Republica de Weimar.

528

Cruz do Mérito da Ordem de
Henry o Leão (Brunswick)
A Cruz do Mérito da Ordem de Henry o Leão foi
instituída em 1912, para agraciar os soldados
alemães que lutaram na primeira guerra mundial.
Essa comenda foi descontinuada em 1918 com o
término da grande guerra. Graus: 1ª e 2ª Classes.
Fita: Vermelha com bordas amarelas.

529

Cruz do Mérito do Fogo
(Republica da Áustria)
A Cruz do Mérito do Fogo foi instituída em 15
de dezembro de 1981, para condecorar os atos
de coragem frente a incêndios e outros perigos
relacionados com o fogo. Graus: Grande Cruz de
Mérito e Cruz de Mérito. Fita: amarela com listras
vermelhas e bordas brancas.

Cruz Memorial,
Medalha da (Canadá)

531

Cruz do Mérito da Republica,
Ordem da (Alemanha)
A Cruz Federal de Mérito , oficial da Ordem do
Mérito da Republica Federal da Alemanha é a
mais alta comenda do estado alemão. Existe desde 07 de setembro de 1951. sendo destinada aos
Chefes de Estado e personalidades que tenham
trabalhado para o desenvolvimento da Alemanha. Possui oito classes: Oficial da Grã-Cruz,
Comendador da Grã-Cruz, Grã-Cruz, Oficial, Cruz
de Mérito de 1ª Classe, Cruz de Cavaleiro, Cruz
de Mérito e Medalha de Mérito. Fita: Vermelha
com bordas em preto e ouro.

532

Cruz do Menino – Soldado
(Finlândia)
A Cruz do Menino-Soldado foi instituída em 18 de
outubro de 1944, para agraciar os jovens voluntários que lutaram durante a 2ª Guerra Mundial.
Fita: Verde com uma listra branca central tendo
uma estreita faixa preta.

532A

Cruz de Mentana (Santa Sé)
Condecoração instituída para lembrar a Batalha
de Mentana, ocorrida em 03 de novembro de
1867, entre as tropas da frança,aliadas ao papado, e os voluntários liderados por Giuseppe
Garibaldi, que estavam tentando capturar Roma.

532B

Cruz do Ministro da Defesa
(Tchecoslováquia)
Instituida em 30 de setembro de 2008, para o
heroísmo em combate ou excelente comando
em combate.
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Cruz Militar (Ucrânia)
A Cruz Militar foi criada para condecorar os militares da Republica Popular da Ucrânia, por bom
serviços prestados. Fita: Vermelho com bordas
verdes.

534

Cruz Militar – Republica – (Polônia)
A Cruz Militar foi criada em 14 de Junho de 2007,
para agraciar membros das Forças Armadas
Polonesas, para valoroso combate contra atos
de terror, na Polônia ou quando em missão no
exterior. Fita: Vermelho com bordas azuis.

535

Cruz Militar (Grã Bretanha)
Fundada em 28 de Dezembro de 1914 e revisada em 1916. A Cruz Militar foi concedida em
reconhecimento aos serviços diferenciados e
meritórios, em tempo de guerra, para oficiais,
tanto estrangeiros como nacionais de determinadas fileiras. Para os serviços durante a I Guerra
Mundial foi também, adjudicada uma Cruz Militar
para contemplar os oficiais das Forças Aéreas
Britânicas que voaram pelo menos, 1.122 vezes.
Aviadores que receberam a Cruz Militar: 999;
Aviadores que receberam uma barra de primeira
classe:113. Constituição: a Cruz Militar é constituída por uma Cruz de prata tendo em cada
braço a Coroa Imperial e, tendo no centro a Real
e Imperial safira. A comenda é direcionada para
Capitães, oficiais de uma categoria inferior ou
sub-tenentes de I ou II Classe do exercito inglês.
Oficiais estrangeiros de hierarquia equivalente
aos acima citados, que tem sido associados em
operações militares com o exército inglês serão
elegíveis para a atribuição da Cruz Militar.

536

Cruz Militar, Ordem da (Bélgica)
Instituída por Leopoldo II em 11 de fevereiro de
1885. Tem duas classes : a primeira para vinte e
cinco anos de grau de Oficial e a segunda para
vinte e cinco anos de serviços militares.
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537

Cruz Militar – Republica,
Ordem da (Polônia)
A Ordem da Cruz Militar foi criada em 21 de
Outubro de 2006,com o advento da Republica;
para agraciar a liderança proeminente ou atos de
bravura individual. Graus: Grã-Cruz, Comendador
e Cavaleiro. Fita: Azul escuro com listras e bordas
vermelhas.

538

Cruz Militar do Oeste da Polônia
(Polônia)
A Cruz Militar do Oeste da Polônia foi criada em
17 de Maio de 1989, para agraciar ex-membros
das Forças Armadas Polacas no Oeste, subordinado ao governo no exílio em Londres. Fita : Listras
em preto, azul, branco e vermelho.

538A

Cruz Militar para Pessoal Médico
(Ducado de Hessen)
A Cruz Militar para o pessoal Médico de
1870/1871 foi criada para premiar os profissionais que prestaram serviço distinto ao exército
alemão.

539

Cruz de Mobilização
(Império Austro – Húngaro)
A Cruz de Mobilização de 1912 – 13, foi criada
em 1913, para agraciar as forças Austro-Hungara
que haviam sido mobilizadas como medida de
precaução durante as guerras dos Bálcãs,entre
uma aliança da Bulgária, Grécia, Montenegro e
Servia por um lado e Turquia Otomana por outro.
Fita: Amarela com listras pretas.

540

Cruz Naval, Medalha da (Portugal)
A Medalha da Cruz Naval é uma Medalha militar portuguesa, criada em 11 de Outubro de
1985, que se destina a galardoar os militares e
civis, nacionais ou estrangeiros, que, no âmbito
técnico-profissional, revelem elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes
qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência , prestigio e cumprimento
da missão da Armada Portuguesa. É uma das
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primeiras 3 Medalhas primitivas, uma por cada
ramo das Forças Armadas, criadas em 1985, e
que precederam a Medalha da cruz de São Jorge,
em 2000, do Estado Maior General das Forças
Armadas, e a Medalha da Defesa Nacional, do
Ministério da Defesa, em 2002. A Medalha possui
4 classes.

542

540A

542A

Cruz Naval (Estados Unidos)
Instituida em 04 de fevereiro de 1919, para qualquer cidadão que, enquanto servia na Marinha
ou Corpo de Fuzileiros Navais, distingue-se em
ação por extraordinário heroísmo.

541

Cruz Naval , Medalha
(Marinha – Brasil)
Criada pelo Decreto Nº 6.774 de 07 de Agosto
de 1944. O Decreto Nº 16.368 de 16 de agosto
de 1944 regulamentou a concessão. Conferida
aos militares da Marinha de Guerra Nacional, da
ativa, da reserva ou reformados que, no exercício
de sua profissão, tenham demonstrado bravura
ou praticado ação além do dever. Características :
de bronze, com quatro hastes iguais, ligeiramente
curvas, convexas, tendo ao centro um disco em que
se nota : An : dentro de uma zona circular a legenda,
ao alto – Marinha – e no exergo – do Brasil – estas
duas palavras separadas, por pequeno ponto e
as duas expressões, entre si, por duas pequenas
voltas de fiador singelo. Re : zona circular, em que
se increvem, ligeiramente em relevo e entre dois
frisos, as vinte e uma estrelas da flâmula tradicional
dos navios de guerra e ao centro de outro friso, em
baixo relevo, uma divisão de três contratorpedeiros
navegando a ¾ de frente. Ao alto da haste superior,
garra e argola para passagem da respectiva fita. Fita
: seda chamalotada, em vermelho puro, com uma
faixa central em amarelo-ouro, tendo , junto às
orlas, da mesma cor vermelho puro da fita, um
friso branco.

541A

Cruz do Mérito Naval (Chile)
A Cruz do Mérito Naval foi instituída pelas Forças
Armadas Chilenas, para galardear os marinheiros
que tenham consideravel distinção no serviço da
marinha e, ou similares.

Cruz do Ocidente – Republica –
(Polônia)
A Cruz do Ocidente foi criada em 17 de Maio de
1989, para ex-membros das Forças Armadas Polacas no Ocidente. Fita: Verde com listras pretas
e azuis, branca e roxa ao centro.

Cruz da Ordem da Casa de Hohenzollern (Alemanha)
A Cruz da Ordem da Casa de Hohenzollern foi
instituída em 05 de dezembro de 1841 em cinco
graus distintos: Cruz de Honra de 1ª Classe, Cruz
de Honra do Comandante, Cruz de Honra de 2ª
e 3ª Classes com Coroa e Cruz de Honra Civil e
Militar.A Comenda era destinada a premiar civis
e militares por meritórios serviços prestados ao
Estado.

543

Cruz de Ouro do Zimbábue
(Zimbábue)
A Cruz de Ouro do Zimbábue foi criada em 23 de
dezembro de 1980, pelo governo do Zimbábue,
para agraciar militares e civis por atos de bravura
em condições perigosas. Fita: Vermelha.

544

Cruz de Ouro (Filipinas)
A Cruz de Ouro foi criada em setembro de 1952,
para agraciar a bravura em ação. Fita: Azul com
três listras brancas ao centro.

545

Cruz de Prata do Zimbábue
(Zimbábue)
A Cruz de Prata do Zimbábue foi criada em 23 de
dezembro de 1980, pelo governo do Zimbábue,
para agraciar militares e civis por atos de bravura
em condições perigosas. Fita : Azul.

546

Cruz de Bronze do Zimbábue
(Zimbábue)
A Cruz de Bronze do Zimbábue foi criada em 23de
dezembro de 1980,pelo governo do Zimbábue
para agraciar militares e civis por atos de bravura
em condições perigosas. Fita: Marron

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

547

Cruz de Nova Zeelândia Memorial
(Nova Zeelândia)
A Cruz de Nova Zeelândia Memorial foi criada em
12 de setembro de 1947 pelo rei George VI e, era
destinada aos parentes dos soldados mortos em
batalha e, ou tempo de paz. Fita: Roxa.

548

Nova Zeelândia, Cruz de
(Nova Zeelândia)
A Cruz de Nova Zeelândia foi criada em 1999 pela
rainha Elizabeth II, para substituir a Cruz de George. É destinada a agraciar atos de grande bravura,
em situações de extremo perigo. Fita: Azul .

549

Cruz de Partizan (Polônia)
A Cruz de Partizan foi criada em 26 de Outubro
de 1945 por Decreto do Conselho Nacional. Para
agraciar os membros do movimento de resistência polonesa contra a Alemanha na Segunda
Grande Guerra. Fita: Verde com listras pretas.

549A

Cruz da Polônia, Grã (Polônia)
Instituida em 01 de fevereiro de 1957, para veteranos da insurreição da Polônia de 1918 contra
a Alemanha, para o retorno do Grão Ducado de
Poznan à Polônia. Fita azul escuro com bordas
vermelhas.

550

Cruz “Pro Eccles Ia Et Pontif Ice”,
Ordem da (Vaticano)
A Ordem da Cruz “Pro Eccles Ia Et Pontif Ice” foi
fundada pelo Papa Leão XIII em 1888, para agraciar os membros da igreja que tenham prestado
relevantes serviços à Santa Sé.

551

Cruz do Presidente (Ilhas Fiji)
A Cruz do Presidente foi criada em 8 de março
de 1995, para agraciar todos os cidadãos que
tenham prestado relevantes serviços ao governo.
Fita: Azul com bordas de ouro.
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552
Cruz Pitkaranta (Finlândia)
A Cruz Pitkaranta foi criada para agraciar os membros do 4ª Exército que participaram de combates
no Pitkarat, Janisjarvi, Sykyjarvi, Uomaa, etc...
Fita: Vermelha com quatro listras pretas.

553

Cruz da Republica (Malawi)
A Cruz da Republica foi criada em 1967, para
agraciar eminentes atos de bravura, abnegação
e dedicação extrema ao dever. Fita : verde .

553A

Cruz do Rei Ludwig – 1916
(Reino da Bavária)
A Cruz do Rei Ludwig III foi instituída em 07 de
janeiro de 1916 para agraciar os bávaros que durante a Primeira Guerra Mundial tiveram atitudes
de mérito no exército e nos esforços de guerra.
Na fronte há emalto relevo um disco oval central
em que se destaca o perfil do Rei Ludwig III da
Bavária, esculpido a partir de um retrato feito
pelo Professor Bleeker. O tem no disco oval a data
07/01/1916, sob os losangos das armas bávaras.

554

Cruz de São Carlos,
Ordem Militar da (Colômbia)
A Ordem Militar da Cruz de São Carlos, foi criada em 16 de agosto de 1954, para agraciar as
contribuições relevantes para a Colômbia, particularmente, no campo da diplomacia e relações
internacionais. Graus: Colar, Grã-Cruz com Placa
de Ouro, Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador,
Oficial e Cavaleiro. Fita: Verde escuro com dupla
listra amarela nas bordas.

555

Cruz de São Jorge (Rússia Imperial)
A Cruz de São Jorge foi criada em 1813, para
agraciar a coragem e bravura dos soldados em
batalha. Graus: 4 Classes.
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555A

558

Nos séculos XIV e XV a bandeira com a Cruz de
São Jorge, foi usada como uma espécie de segunda bandeira nacional de Portugal. Na batalha de
Aljubarrota, em 1385, foi entregue uma Cruz de
São Jorge a todos os combatentes portugueses,
como uma espécie de distintivo nacional, que
faria a função de uniforme dos soldados. Portando esse emblema, Portugal sagrou-se vitorioso.

Foi instituída pelo Grão Duque Luiz III em 25 de
agosto de 1870. Só compreende uma classe :
Cavaleiros.

Cruz de São Jorge, Medalha
(Portugal)

556

Cruz de Sangue , Medalha
(Aeronáutica – Brasil)
Criada pelo Decreto Nº 7454, de 10 de Abril
de 1945. Concedida aos militares da FAB e aos
civis brasileiros que nela sirvam e sejam feridos
em ação contra o inimigo. Características: de
bronze oxidado. An: cruz florestada, 4 ramos
iguais ligados a um disco filetado, contornado
por filete. Ao centro em relevo o emblema da
FAB. Re: circulo correspondente ao disco do an
tendo as inscrições em relevo, na curva superior
“Cruz de Sangue” e no exergo “FAB”, em letras
maiúsculas,isoladas por ornamento de separação. Fita: de chamalote, faixa central vermelhão
francês,junto às orlas frisos verticalmente dispostos, vermelhão francês,branco, azul-rei e branco.

557

Cruz de Sangue, Medalha
(Estado da Paraíba)
O Comandante Geral da policia Militar da Paraíba,
com o escopo de condecorar seus comandados,
que foram feridos ou mortos no desempenho
de ações policiais, na defesa da ordem e da
tranqüilidade públicas, solicitou ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a criação da
Medalha CRUZ DE SANGUE. O Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Dr, José Targino
Maranhão, em 16 de junho de 1999, assinou o
Decreto Nº 20.435, instituindo na Policia Militar
da Paraíba a referida Comenda, cuja concessão
dar-se-á por ato próprio.

Cruz da Saúde Militar
(Alemanha – Hesse)

559

Cruz de Serviços Conspícuos
(Austrália)
A Cruz de Serviços Conspícuos foi criada em 18
de outubro de 1989 pela rainha Elizabeth II. Essa
Medalha foi instituída para premiar a devoção ao
dever e as conquistas notáveis emsituações não
bélicas. Fita: listras diagonais de marron e ouro.

560

Cruz de Serviço
(Reino da Prússia - Alemanha)
A Cruz de Serviço do Reino da Prússia – 1868
– 1919 – para o serviço na defesa do exército
prussiano.A frente tem a cifra imperial (WR) do
Kaiser Wilhelm e, o re o XX algarismos somam
devotamento de 20 anos de serviço.

560A

Cruz de Serviço Militar
(Principado de Schwarzburg)
A Cruz de Serviço Militar do Principado de
Schwarzburg, foi criada para premiar àqueles
voluntários que haviam prestado serviços relevantes ao exército alemão.

561

Cruz de Serviço Fiel (Brunswick)
A Cruz de Serviço Fiel foi instituída em 1914 para
agraciar os cidadãos que prestaram fiel serviço
ao esforço de guerra. Fita: Azul .

561A

Cruz de Serviço Militar
(Principado de Waldek)
A Cruz de Serviço Militar do Principado de Waldek, foi criada para premiar os voluntários que
se apresentavam ao serviço militar junto ao
exército alemão.
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562

566

A Cruz de Serviço Distinto foi criada em 15 de
Junho de 1901, pelo rei Edward VII, para premiar
os serviços distintos naval em face do inimigo.
Fita: Azul com listra branca ao centro.

A Cruz por Serviços Religiosos na Guerra foi instituída em 1801, para contemplar os religiosos
que prestaram serviços na frente de batalha.
Graus: ouro e prata. Fita: Branca com três listras
vermelhas.

Cruz de Serviço Distinto
(Reino Unido)

563

Cruz de Serviço Distinto - (Austrália)
Essa Medalha foi instituída em15 de janeiro de
1991. A comenda foi criada para distinguir os
oficiais generais e demais oficiais pelo comando e
liderança em ação. A Fita é vermelha com bordas
cinza claro.

564

Cruz de Serviços Distintos
(Estados Unidos)
A Cruz do Serviço Distinto (Distinguished Service
Cross – DSC) foi estabelecida em conformidade
com uma lei do Congresso dos Estados Unidos
da América, aprovada em 09 de julho de 1918. A
Cruz do Serviço Distinto é um prêmio por bravura em ação. Pode ser conquistada por qualquer
cidadão que se distingue por heroísmo extraordinário em conexão com as operações militares
das Forças Armadas dos Estados Unidos contra
um inimigo comum. Ele (Estados Unidos) pode
reconhecer qualquer ato realizado desde 06 de
abril de 1917, o dia em que os EUA declarou estado de guerra contra a Alemanha. É de grande
bravura, mas não tão grande o suficiente para
merecer a Medalha de Honra.Para os atos subseqüentes de heroísmo, os beneficiários da Cruz
de Serviços Distintos recebiam um conjunto de
folhas de carvalho. Durante a 1ª Guerra foram
entregues 6.041 cruzes.

Cruz por Serviços Religiosos na
Guerra (Império Austro-Hungaro)

567

Cruz de Serviço Benemérito
(Canadá)
A Cruz de Serviço Benemérito foi instituída em
06 de junho de 1991, para agraciar os cidadãos
civis que tenham praticado serviço de destaque
e benemerência para o povo canandense. Fita:
Azul com listras brancas.

568

Cruz de Serviço Benemérito
Militar (Canadá)
A Cruz de Serviço Benemérito Militar foi criada
em 06 de junho de 1991, para agraciar os oficiais
e soldados do exército canadense que tenham
praticado serviços de destaque e benemerência
para com o povo. Fita : Azul com listras brancas
nas bordas.

569

Cruz do Serviço Médico
(Papua Nova Guiné)
A Cruz do Serviço Médico foi criada em 16 de
Setembro de 2005, para agraciar o Serviço
Meritório para a medicina. Fita: Vermelha com
pequenas faixas negras e brancas ao centro e
bordas negras e amarelas.

570

565

Cruz de Serviço de Enfermagem
(Austrália)

A Cruz de Serviço de 50 anos, foi instituída em
10 de outubro de 1913, para honrar aqueles que
tenham contribuído com 50 anos de serviços
prestados ao Grão Ducado de Baden.

A Cruz de Serviço de Enfermagem, foi instituída
em 18 de outubro de1989, para premiar o excelente desempenho do pessoal de enfermagem
das Forças de Defesa ou em operações não
bélicas. Fita: tarja vermelha central sobre fundo
branco com bordas em ouro.

Cruz de Serviço de 50 anos
(Grão Ducado de Baden)
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571

574

A Cruz por Serviços Religiosos na Guerra foi instituída em 1801, para premiar os oficiais-capelães
que exerceram atividade religiosa em tempo de
guerra. 2 classes:ouro e prata. Fita: branca com
três listras vermelhas.

A Cruz de Wilhelm foi criada em 10 de junho de
1915, pelo grão-Duque Ernst Wilhelm, para agraciar os soldados que lutam na primeira guerra
mundial.

572

Cruz Summa (Finlândia)

Cruz por Serviços Religiosos
(Império Austro-Húngaro)

Cruz de Serviços Relevantes,
Medalha (Aeronáutica –Brasil)
Criada pelo Decreto Nº7454, de 10 de Abril de
1945 alterado pelo Decreto Lei Nº 8901,de 24 de
Janeiro de 1946. Destina-se aos oficiais da ativa,
da reserva e reformados e civis que tenham prestado serviços relevantes de qualquer natureza,
referentes aos esforços de guerra, preparo e desempenho de missões especiais, confiados pelo
Governo dentro ou fora do país. Características:
de bronze oxidado. Cruz de Malta estilizada, 4
ramos contornados por filetes, sobreposta a uma
coroa de louros, lavrada em relevo, que aparece
entre os ramos; carregada a um disco filetado,
contornado por filete, ao centro,, o emblema da
FAB, em relevo. Re: circulo correspondente ao
disco do an, tendo na curva superior a inscrição
em relevo “FAB”, em letras maiúsculas, isoladas
por ornatos de separação. A cruz fica ligada à
barreta, de feitio de asas estilizadas, por meio
de argola e contra-argola. Fita: de chamalote
azul-rei, tendo no centro frisos verticalmente
dispostos,branco, vermelhão francês e branco,
junto às orlas, frisos brancos,verticalmente dispostos.

573

Cruz da Silésia (Polônia)
A Cruz da Silésia foi criada em 18 de Outubro de
1946, para agraciar os soldados que participaram
nos levantes na Silésia contra a Alemanha de
1919, 1920 e 1921 e, aos membros da resistência polonesa na Silésia nos anos de 1939 – 1945
. Fita: Azul claro com faixa central nas cores
branca,verde,vermelho e branco combordas
brancas e marron.

Cruz de Wilhelm Ernst
(Grão-Ducado de Saxe-Weimar)

575

A Cruz Summa foi criada para agraciar os soldados que participaram da luta em torno do
Suokanta, Summankyla, Lahde e Merkki áreas
antes de 14 de fevereiro de 1940. Fita: Vermelha
com bordas azuis e brancas.

576

Cruz da Terra Mariana, Ordem da
(Estônia)
A Ordem da Cruz da Terra Mariana foi criada em
1995, para agraciar todos os estrangeiros por
serviços que contribuam para a manutenção da
liberdade da Estônia. Graus: Colar mais cinco
classes. Fita: Azul.

577

Cruz por Tempo de Serviço
(Dinamarca)
A Cruz por Tempo de Serviço foi criada em 27 de
maio de 1927, para agraciar os sargentos que tenham contribuído por 16 anos de serviços ativos
ao exército. Fita: Vermelha com branca na vertical
e listras vermelhas e brancas na horizontais.

578

Cruz de Schwarzburgo (Alemanha)
Cruz de Honra de Schwarzburgo, fundada em
20 de maio de 1853. Três classes. três listas
azuis verticais que alternam com duas amarelas.
Schwarzburgo antigo principado da Alemanha,
incorporado na Republica da Thuringia em 1919.

579

Cruz de São Jorge, Medalha (Rússia)
A Cruz de São Jorge foi criada em 13 de Fevereiro
de 1807, pelo Imperador Alexandre I. Em 19 de
Fevereiro de 1856, foi dividida em quatro classes pelo Imperador Alexandre II. A Cruz de São
Jorge foi concedida a Sargentos e Praças para
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atos extremos de bravura em face do inimigo.
Os destinatários recebiam automaticamente a
promoção ao posto superior; estavam isentos
de qualquer forma de punição corporal, e não
pagavam imposto sobre a reforma do serviço
militar. Em 1913 os beneficiários vivos recebiam
uma bolsa do governo russo por ter sido condecorado com a Cruz de São Jorge.

580

Cruz de São Jorge ,
Medalha (Portugal)
A Medalha da Cruz de São Jorge é uma condecoração militar portuguesa, criada em 22 de
Dezembro de 2.000, que se destina a galardoar
os militares e civis, nacionais e estrangeiros, que,
no âmbito técnico-profissional, revelem elevada
competência, extraordinário desempenho e
relevantes qualidades pessoais, contribuindo
significativamente para a eficiência, prestigio e
cumprimento da missão do Estado Maior General
das Forças Armadas. Foi a penúltima das cinco
Medalhas privativas a ser criadas; para premiar
serviços em prol do Estado Maior General das
Forças Armadas. Veio após as 3 Medalhas privativas dos ramos, criadas em 1985 e antes da
Medalha privativa do Ministério da Defesa Nacional, criada dois anos depois em 2002. A Medalha
Cruz de São Jorge, divide-se em quatro classes.

581

Cruz de São Jorge - Escoteiro –
A Cruz de São Jorge é concedida a sócios da União
Escoteira do Brasil ou a altas autoridades em sinal de reconhecimento por grandes e relevantes
serviços prestados ao Movimento Escoteiro em
Geral ou ao nível regional de direção.

582

Cruz da Terra Mariana,
Ordem da (Estônia)
A Ordem da Cruz da terra Mariana, foi instituída
em 1995 para homenagear a Independência da
Estônia . A ordem é concedida ao Presidente da
Republica. Presidentes da Republica que tenham
deixado de exercer funções que mantenham
a Ordem da Cruz da Terra Mariana. O Colar da
Ordem foi usada , de fato, como o distintivo do
mandato do Presidente da Republica, uma vez
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que o Colar presidencial original, a da Ordem
do Brasão de Armas Nacional foi tomada pelo
Kremlin após a ocupação soviética do país em
1940, onde permanece até hoje. A Ordem da
Cruz da Terra Mariana também é dado como uma
condecoração de alta classe aos estrangeiros que
tenham prestado serviços especiais para a Republica da Estônia. Como tal, é a mais alta e distinta
Ordem concedida a cidadãos estrangeiros. A Ordem da Cruz da Terra Mariana compreende seis
classes : Uma classe especial – O Colar da Cruz
da Terra Mariana; Cinco classes básicas – 1,2,3,4
e classe 5.

583

Cruz Tolvajarvi (Finlândia)
A Cruz Tolvajarvi foi criada em março de 1945,
para premiar os soldados finlandeses que lutaram na batalha de Tolvajarvi e área Aitoypki. Fita:
Vermelha com bordas em preto e branco.

583A

Cruz Taipole (Finlândia)
A Cruz Taipole foi criada para premiar os soldados que lutaram na batalha de Taipole. Fita:
Preta com uma faixa verde no centro e bordas
vermelhas.

584

Cruz do Sul, Medalha (África do Sul)
A Medalha Cruz do Sul foi criada em 1975, para
agraciar os oficiais de serviço extraordinário e
devoção ao dever. Fita: Azul escuro com listras
brancas ao centro.

585

Cruz de Trindade (Trinidad e Tobago)
A Cruz de Trindade foi criada em 1969, para
agraciar cidadãos ilustres e notáveis para Trinidad
e Tobago. Fita: Vermelha com bordas amarelas
e uma faixa negra ao centro ladeada por linha
branca.

585A

Cruz de Troop Karl, Medalha da
(Império Austro-Hungaro)
Medalha do Império Austro-Hungaro, criada em
13 de Dezembro de 1916. Durante a I Guerra
Mundial, a Cruz Troop Karl foi concedida à todos
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os agentes, regulares, milícias e voluntários, que
tinham servido na luta para, pelo menos, doze
meses e que tinha participado em, pelo menos,
uma batalha.

586

Cruz de Valor (Papua Nova Guiné)
A Cruz de Valor foi criada em 16 de Setembro de
2005, para agraciar os atos de coragem altruísta
tomada em risco de sua própria vida. Fita: Púrpura com bordas vermelhas.

587

Cruz de Valor (Polônia)
A Cruz de Valor foi criada em 11de agosto de
1920, reativada em 1943 e 1944, e novamente
em 16 de Outubro de 1992. Para agraciar os
membros das Forças Armadas Polonesas, aliados
militares e civis por atos de bravura no campo
de batalha. Fita: Vermelha escuro com largas
bordas brancas.

588

Cruz de Valor (Nicarágua)
A Cruz de Valor foi criada em 16 de setembro de
1932, para agraciar o heroísmo na linha do Dever. Fita: Branca com bordas azuis e duas listras
vermelhas ao centro.

589

Cruz de Valor Militar (Malí)
A Cruz de Valor Militar foi criada em 25 de Setembro de 1974, para premiar a bravura durante uma
operação militar ou na preservação da ordem
pública. Fita: Verde combordas amarelas.

590

Cruz de Valor, Medalha da (Canadá)
A Cruz de Valor Canadense foi instituída em 1º
de Maio de 1972. Para os atos de coragem notável em circunstancias de perigo extremo. Fita:
Vermelha.

591

Cruz de Valor, Medalha (Austrália)
Medalha instituída em 14 de fevereiro de 1975.
Destinada a premiar os atos de coragem notáveis
em circunstâncias perigosas. Fita magenta com
sangue e uma tarja vermelha central.

592

Cruz de Valor Militar (França)
A Cruz de Valor Militar foi criada em 11 de Abril
de 1956, para agraciar os soldados com coragem
ao enfrentar o inimigo. Fita: Vermelha com uma
listra branca no centro e na borda.

593

Cruz de Valor (Grécia)
A Cruz de Valor foi criada em 13 de Maio de 1913,
para agraciar os soldados que tenham praticado
atos de valor em tempo de guerra. Fita: Azul
pálido com duas listras brancas.

593A

Cruz de Valor, Medalha da
Grande (Rodesia)
Medalha da Grande Cruz de Valor foi instituída
em 04 de novembro de 1970, para premiar o
valor dos soldados em combate.

594

Cruz Vermelha, Medalha
de Mérito da (Finlândia)
A Medalha de Mérito da Cruz Vermelha da Finlândia foi criada em 15 de junho de 1952, para
premiar todos os voluntários da Cruz Vermelha.
Graus: Prata e Bronze. Fita: Vermelha e branca.

595

Cruz Vermelha, Medalha de
Mérito (Republica da Áustria)
A Medalha de Mérito da Cruz Vermelha Austríaca foi instituída em 28 de março de 1954, para
recompensar um serviço meritório à Cruz Vermelha. Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita: Branca
com listras vermelhas.

596

Cruz de Mérito da Cruz Vermelha
(Republica da Áustria)
Foi instituída em 21 de outubro de 1978, para
enaltecer o serviço extraordinário praticado na
Cruz Vermelha Austríaca. Graus: Cruz de Mérito
de 1ª Classe e Cruz de Mérito. Fita: branca com
listras vermelhas.
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Cruz da Nova Zeelândia
(Nova Zeelândia)
A Cruz da Nova Zeelândia foi criada em 10 de Março de 1869,pelo Governador de Nova Zeelândia,
GF Bowen. Apesar das objeções iniciais da Grã-Bretanha,os prêmios continuaram até 1910. Era
destinada para membros da milícia,voluntários
armados, por atos de bravura e devoção ao dever
no serviço ativo. Fita : Vinho.

598

Cruz Vermelha Brasileira,
Medalha da (Brasil)
Criada pelo Decreto Lei Nº 7928, de 03 Setembro
de 1945. Premiar serviços prestados à humanidade por intermédio da Cruz Vermelha Brasileira,
podendo ser conferida a brasileiros e a estrangeiros, civis de ambos os sexos e a militares. Essas
condecorações são denominadas Cruz de Honra,
Cruz de Benemerência, Cruz de Distinção, Cruz
de Mérito,Cruz de Serviços Distintos,Medalha de
Bons Serviços, Medalha de Conduta Exemplar e
Medalha de Assiduidade. As cores são sempre o
vermelho e o branco em diferentes combinações.

598A

Cruz Vermelha Islandesa (Islândia)
A Cruz Vermelha Islandesa foi criada em 1949,
para agraciar ações humanitárias. Graus: 1ª e 2ª
Classe. Fita: Azul com uma listra branca e faixa
vermelha ao centro.

598B

Cruz Vermelha,
Medalha de Mérito da (Finlândia)
Condecoração de Mérito da Cruz Vermelha Finlandesa criada para galhardoar os voluntários que
contribuem para a manutenção e o desenvolvimento da Cruz Vermelha no país.

599

Cruz Vermelha,
Medalha da (Portugal)
Reformada em Portugal em 1893 e remodelada
em 1917 e 1918. Destina-se a recompensar os
serviços prestados aos militares feridos e doentes e outro serviços realizados à humanidade
pela Sociedade Portuguesa da Cruz Vermelha.
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Divide-se em oito Graus : 1º “Placa de Honra da
Cruz Vermelha Portuguesa” ; 2º “Cruz Vermelha
de Benemerência” : fita vermelha com quatro
listas brancas; 3º “Cruz Vermelha de Mérito”;
fita vermelha com três listas brancas; “4º Cruz
Vermelha de Dedicação”; fita vermelha com
duas listas brancas; 5º “Cruz de Assiduidade”;
fita bi-partida branca e vermelha; 6º “Serviços
Distintos da Cruz Vermelha”; fita branca com
duas listas vermelhas e passadeiras referentes
ao local onde foram prestados os serviços. Essa
Medalha é de ouro, prata e cobre ; 7º “Medalha
de Louvor”; fita branca e três listas vermelhas
e uma travinca com o número de louvores; 8º
“Medalha de Agradecimento” de bronze, fita
branca com 4 listas vermelhas.

600

Cruz Vermelha, Ordem da (Rússia)
Foi instituída por Alexandre III em 11 de Abril de
1878 e destinada a recompensar as senhoras que
tratassem dos feridos. Só compreende uma classe. Também foi instituída pela rainha Vitória da
Grã-Bretanha em 1883 e, destinada às senhoras.
Compreende também, uma classe.

601

Cruz Vermelha, Medalha da
(Império Austro-Húngaro)
A Medalha da Cruz Vermelha foi criada em 1914durante a primeira guerra mundial – para premiar
os médicos e enfermeiros que participaram ativamente da Cruz Vermelha no socorro dos feridos
em combate. Essa comenda possui três classes:
Cruz de Mérito; 1ª e 2ª Classes. Fita: branca com
duas listras vermelhas na borda.

602

Cruz Vermelha, Medalha
(Republica Popular da Bulgária)
A Medalha Comemorativa dos 100 Anos da Cruz
Vermelha Búlgara, foi instituída em 1978, para
marcar o Centenário dessa gloriosa organização.
Fita: branca com listras verde e vermelha.
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603

Cavaleiro da Cruz Vermelha de Constantino;
Cavaleiro do Santo Sepulcro e Cavaleiro de São
João Evangelista.

A Medalha da Cruz Vermelha Dinamarquesa
foi criada em 1927 e substituída em 1963, para
premiar todos os cidadãos que contribuíram e
ajudaram a Cruz Vermelha no atendimento ao
povo. Fita: Branca com listras vermelhas.

607

Cruz Vermelha Dinamarquesa (Dinamarca)

604

Cruz Vermelha 1939 – 45,
Medalha da (Dinamarca)
A Medalha da Cruz Vermelha 1939 – 45, foi criada
em 1 de fevereiro de 1946, pelo rei Christian X,
para agraciar os dinamarqueses que trabalharam
e ajudaram a Cruz Vermelha durante a Segunda
Guerra Mundial. Fita: Vermelha com listra branca
no centro.

605

Cruz Vermelha, Ordem Real da
(Grã-Bretanha)
Instituída em 1883 pela rainha Vitória e destinada às Damas e, ou serviços extraordinários
em enfermagem militar. Uma só classe. Fita Azul
listrada de vermelho.

606

Cruz Vermelha –Distintivo
de Honra – (Noruega)
A Medalha da Cruz Vermelha – Distintivo de Honra – foi criada em 1945, para agraciar todos os
cidadãos que contribuíram para a Cruz Vermelha
durante a Segunda Guerra Mundial. Fita : Branca
com bordas vermelhas e listras azuis.

608

Cruz de Veteranos (Finlândia)
A Cruz de Veteranos foi criada em 1945, para
agraciar os veteranos que lutaram durante a 2ª
Guerra Mundial. Fita: Azul com uma faixa preta
ao centro com quatro listras amarelas.

609

Cruz de Longo Serviço
(Republica da Itália)
A Cruz de longo Serviço foi criada em 1900, para
agraciar os militares que completassem 25 anos
de prestação de serviços às Forças Armadas.
Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita: Verde com uma
faixa branca central.

Cruz Vermelha Estoniana,
Ordem da (Estônia)

610

A Ordem da Cruz Vermelha Estoniana, foi criada
em 1920, para agraciar os serviços humanitários
e para salvar vidas. Graus: Cinco classes e uma
Medalha da Ordem. Fita: Azul com riscas brancas
e bordas pretas.

A Cruz Koivisto foi criada em 8 de fevereiro de 1945,
para agraciar os soldados que lutaram na batalha de
Koivisto. Fita: Preta com bordas vermelhas e uma
faixa branca estreita e listra azul claro.

606A

Cruz Vermelha de
Constantino (Itália)
A Ordem Militar da Cruz Vermelha de Constantino foi fundada em 1865. O nome é derivado da
lenda do Imperador romano Constantino. Em
sua luta pelo poder com seu rival Maxêncio, ele
recebeu uma visão um pouco antes da batalha de
Saxa Rubra. Nesta visão Deus lhe deu ordem para
fornecer a todos os seus soldados uma grande
cruz vermelha, a fim de obter a vitória. Constantivo fez isso e foi vitorioso. Como resultado,
converteu-se ao cristianismo. Graus da ordem:

Cruz Koivisto (Finlândia)

611

Cruz da Vida (Lituânia)
A Cruz da Vida foi estabelecida em 12 de setembro de 1991, para agraciar os atos de bravura durante as tentativas de salvar vidas. Fita: Vermelha
com listras brancas nas bordas.

612

Cruz de Vytis (Lituânia)
A Cruz de Vytis foi criada em 18 de Maio de 1919.
Destinada a premiar os cidadãos que tenham
desempenhado trabalhos em pról da Lituânia.
Reintegrado com o advento da Independência
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em 15 de janeiro de 1991, para o ato de bravura
em defesa da liberdade e da Independência da
republica da Lituânia. Cinco Classes. Fita: Vermelha com listras pretas nas bordas.

613

Cruz da Vitória, Medalha (Canadá)
A Cruz da Vitória foi instituída em 2 de Fevereiro
de 1993 – antes desta data os canadenses recebiam a Cruz da Victória do Reino Unido. Comenda
destinada para a maioria dos atos de bravura,
na presença do inimigo. Fita: Roxa, com uma
pequena roseta.

614

Cruz da Vitória (Grã – Bretanha)
A Medalha foi instituída em 05 de fevereiro de
1856 com prêmios retroativo a 1854. O primeiro
premio a um canadense foi em fevereiro de 1857,
o tenente Alexandre Dunn (Carga da Cavalaria
Ligeira). Foi criada para prestigiar os soldados
sendo a maioria de bravura ou de algum ato
ousado ou pré-eminente de bravura ou de auto-sacrifício ou extrema dedicação ao dever, na presença do inimigo. Descrição: A cruz possui 1,37
polegadas de diâmetro, com um acabamento de
cor marron escuro. Foi confeccionada a partir
de canhões capturados pelos russos durante a
Guerra da Criméia. An: O an apresenta a Coroa
Real encimada por um leão. Abaixo da Coroa,
com um rolo de papel com a descrição : “Por
Bravura”. Re: Bordas levantadas com a data do
ato gravado dentro de um circulo. Foram emitidas
1.351 cruzes de Vitória.

615

Cruz da Victória (Nova Zeelândia)
A Cruz da Victória foi criada em 29 de Janeiro
de 1856 pela rainha Victória. Foi descontinuada
em 1999 e, passa a ter a Victória Cross para a
Nova Zeelândia. É destinada para atos de valor
ou devoção ao dever em face do inimigo. Fita:
Vermelha.

615A

Cruz da Vitória (Chile)
A Cruz da Vitória Chilena foi instituída para premiar os soldados que participaram da 2ª Grande
Guerra.
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616

Cruz da Vitória (Austrália)
É a Medalha instituída pela Grã-Bretanha em 05
de fevereiro de 1856. Essa comenda tornou-se
parte do sistema de honrarias australiano em 15
de janeiro de 1991. Foi criada para prestigiar os
soldados sendo a maioria de extrema dedicação,
bravura, abnegação e devoção ao dever em face
do inimigo. Fita: vermelha, com uma cruz em
miniatura quando as fitas começam a desgastar.

617

Cruz de Voluntários de 1830
(Bélgica)
A Cruz de Voluntários de 1830, foi instituída em
20 de Abril de 1878; para agraciar os participantes
na batalha pela Independência da Bélgica,entre
25 de agosto de 1830 e 4 de fevereiro de 1831.
Fita: Preta com bordas vermelhas e amarelas.

618

Cruz para Voluntários
1914 – 18 (França)
A Cruz paraVoluntários 1914- 18 foi criada em 4
de julho de 1935, para agraciar todos os voluntários que lutaram durante a Primeira Guerra
Mundial. Fita: Verde com listra vermelha no
centro e bordas amarelas.

619

Cruz para Voluntários
1938 – 1945 (França)
A Cruz para Voluntários 1938 – 1945, foi criada
em 5 de fevereiro de 1953, para agraciar todos
os cidadãos que lutaram durante a 2ª Guerra
Mundial. Fita: Vermelha com uma listra verde
no centro e bordas amarelas.

620

Cruz de Voluntários da
Resistência (França)
A Cruz de Voluntários da Resistência francesa
foi criada em 15 de Abril de 1954, para agraciar
todos os cidadãos voluntários que participaram
da resistência à invasão alemã. Fita: Preta com
bordas vermelhas e quatro listras verdes.
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621

Cruz Kainunn (Finlândia)
A Cruz Kainunn,foi criada em 14 de dezembro
de 1947, para os participantes em combates na
Suoncussolmi, Kuhmo e Lieska. Fita: Azul claro
com uma listra branca central e uma estreita de
cada lado.

622

Cruzeiro, Ordem Civil do (Brasil)
Instituída pelo Decreto Nº 277 de 22 de março
de 1890. assinado pelo Chefe do Governo Provisório, Marechal Deodoro da Fonseca, com a
denominação de Ordem Civil do Cruzeiro. Foi
abolida, como todas as outras, pela Constituição
de 24 de fevereiro de 1891. Era a mesma Ordem
Imperial do Cruzeiro, porém com características
inteiramente novas, conforme se lê, em “ Ordens
Honorificas do Brasil”, pagina 142 : “ Em suas
insígnias, diferia da Imperial Ordem do Cruzeiro
nos seguintes pontos: “ao invés da coroa imperial, uma estrela de cinco pontas, em vermelho,
encerrada em dois ramos ,um de café e outro de
fumo. No lugar da Cruz com dezenove estrelas,
a Constelação do Cruzeiro do Sul. Onde antes
existia o busto do Fundador da Nação, a efígie
da Liberdade, circundada pela legenda: “Estados Unidos do Brasil” . Quanto aos graus, foram
mantidos na Republica os de Cavaleiro,Oficial,
Dignatário e Grã-Cruz”.

623

Cruzeiro, Ordem Imperial do (Brasil)
Com a independência do Brasil, Dom Pedro I criou
a Ordem Imperial do Cruzeiro,em 1º de Dezembro de 1822, para comemorar a sua Aclamação,
Sagração e Coroação. Foi, assim, a primeira Ordem Honorifica genuinamente brasileira. Seu desenho partiu de modelo francês, mas seu nome
e suas características basearam-se na “posição
geográfica desta vasta e rica região da América
Austral, que forma o Império do Brasil,onde se
acha a grande constelação do Cruzeiro, e igual,
em memória do nome, que sempre teve este
império,desde o seu descobrimento, de Terra de
Santa Cruz”. Era destinada a premiar brasileiros
e estrangeiros e sua maior distribuição ocorreu
no dia da Coroação e Sagração de Dom Pedro I.
Aos agraciados não eram cobrados emolumen-

tos, exceto o feitio da insígnia e o registro dos
diplomas. Ficavam, porém, obrigados a dar jóia
qualquer, a seu arbítrio, para a dotação de uma
Caixa de Piedade, destinada à manutenção dos
membros pobres da Ordem,ou dos que, por casos fortuitos ou desgraças, caíssem em pobreza.
Insígnia : (an) : Estrela branca de cinco pontas
bifurcadas e maçanetadas, assentada sobre
guirlanda de ramos de café e fumo, e pendente
de coroa imperial. Ao centro,medalhão redondo azul-celeste,com cruz latina formada por
dezenove estrelas brancas,circundado por orla
azul-ferrete com a legenda “BENEMERENTIUM
PRAEMIUM”. Re : Igual ao an, com alteração
no medalhão para a efigie de Dom Pedro I,e na
legenda para “PETRUS I – BRASILIAE IMPERATOR
D”. Fita e banda azul celeste. Graus : Cavaleiro,
Oficial, Dignatário e Grã-Cruz.

624

Cruzeiro do Sul,
Ordem Nacional do (Brasil)
Decreto Nº 22166 de 05 de Dezembro de 1932,
modificado pelo Decreto Nº 1424, de 17 de Julho
de 1939 e Regulamentado pelo Decreto Nº 22610
de 04 de Abril de 1933. Somente para estrangeiros, civis ou militares que se tenham tornado,
a juízo do Governo, merecedores desta distinção. Classes : Grande-Colar,Grã-Cruz,Grande
Oficial,Comendador, Oficial e Cavaleiro. Características : Estrela de cinco braços,esmaltada de
branco,encimada por uma grinalda de folhas de
fumo e café e assentada sobre uma coroa das
mesmas folhas. Terá no centro, em campo azul
celeste, a constelação do Cruzeiro do Sul esmaltada de branco, e na circunferência do campo,
em circulo azul ferrete, a legenda “ Benemerentium Praemiun” em ouro polido. Re : Efígie da
República, em ouro, com a seguinte legenda :
República dos Estados Unidos do Brasil. Banda e
fitas em azul celeste.

625

Cruzada Anti – Comunista,
Medalha da (Romênia)
Desde meados da década de 1930 a Romênia
era uma Monarquia de fortes traços fascistas e
envolvida em freqüentes conflitos de fronteira
com os soviéticos. Era natural,portanto, que
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fosse um país muito próximo da Alemanha de
Hitler, com quem se aliou formalmente em 1940.
Quando Hitler declarou guerra à Rússia e iniciou
a invasão do país, na chamada “ Operação Barbarossa” – 22/06/1941),foi seguido pela Romênia,
que enviou tropas para lutarem ao lado dos alemães, atuando principalmente na parte sul do
front oriental. Para reconhecer o esforço de suas
tropas,em 01 de Abril de 1942, o Rei Michel I da
Romênia instituiu a “Medalha da Cruzada Contra
o Comunismo”. Essa Medalha de bronze deveria ser entregue a todos aqueles que estavam
envolvidos na guerra contra a União Soviética,
incluindo soldados estrangeiros. Sua equivalente
no III Reich era a “Medalha da Ofensiva de In”
1941/42. Sua fita é predominantemente vermelha, com uma faixa central contendo as cores
amarela,vermelha e azul(as cores da bandeira
da Romênia) e duas faixas laterais prateadas.
Essas Medalhas foram entregues até meados
de 1944,quando diante da retirada alemã no
leste e com as tropas soviéticas já invadindo seu
território, a Romênia se rendeu, depondo orei
e proclamando a Republica. Com a tomada do
poder pelos comunistas em 1947, essa Medalha
foi proibida de ser usada e seus ganhadores perseguidos pelo regime stalinista.
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626

Cultura, Ordem da (Egito)
A Ordem da Cultura foi criada em 1932 pelo Rei
Ahmad Fuad I, para a realização em artes e ciências . Graus: Oficial, Comendador e Cavaleiro.
Fita: Marron com listras vermelhas e bordas azuis.

627

Cultura, Ordem da (Japão)
A Ordem da Cultura é uma condecoração japonesa. Foi estabelecida em 11 de fevereiro de 1937.
A Ordem tem apenas uma classe e é concedida
a homens e mulheres por suas contribuições à
arte, literatura ou à cultura do Japão. Receptores
recebem uma anuidade por toda a vida. A Ordem
da Cultura é entregue pelo Imperador do Japão
em pessoa no Dia da Cultura (3 de novembro) a
cada ano. A Ordem da Cultura fica entre a ordem
do Tesouro da Felicidade Sagrada e a Ordem do
Sol Nascente.

628
Cultural, Medalha
da Real Ordem (Açores)
Conferida aos cidadãos que se destacam no
trabalho pela melhoria dos níveis culturais e
educacionais do Reino Unido dos Açores. Pode
ser conferida pelo monarca ou pelo Senado Real.
Peça em ouro e marfim.

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

88

629

D

Dannebrog, Ordem Real de
(Dinamarca)
Ordem de Cavalaria que se diz ter sido fundada
por Valdemar II em memória de um acontecimento milagroso : O exercito dinamarquez, em riscos
de ser batido pelos livonios em 1219, retomou
alento ao ver cair do céu o danebrog (força dos
Dinamarquezes), estandarte vermelho com uma
cruz branca, e ganhou a batalha. A atual Ordem de
Danebrog, definitivamente instituída por Chistiano V em 1671, e reformada por Frederico VI em
1808, é destinada a recompensar o mérito civil e
militar e compreende quatro classes : Grandes-Comendadores, Grã-Cruzes, Comendadores e
Cavaleiros. A cruz da Ordem, suspensa de uma fita
branca com orla vermelha, é de ouro,esmaltada
de branco, e tem a inscrição “ Deus é Rei”.

630

Dragão, Ordem do (China)
Ordem instituída em 1886 por Duc-Duc, imperador do Annam e transformada, dez anos depois,
em Ordem colonial francesa. A fita primitivamente branca com listas alaranjadas,foi modificada
em 1899,sendo atualmente verde orlada de cor
de laranja.

631

Dragão Duplo, Ordem do (China)

633

Dahomé, Medalha do (França)
Medalha francesa comemorativa da expedição
ao Dahomé. Fita amarela e negra com listas verticais alternadas. Dahomé era um reino africano
situado onde agora é o Benin. O reino foi fundado
no século XVII e chegou até o final do século XIX,
quando foi conquistado pelas tropas senegalesas
pela França e incorporado às colônias francesas
da África Ocidental, conquistada pelo Coronel
Dodds em 1893/94. Os Palácios Reais de Abomei,
a capital daquele reino, foram considerados, em
1955, pela UNESCO, Patrimônio Mundial.

634

Dania , Medalha (Dinamarca)
A Medalha do Rei Christian X, mais conhecida
como Medalha “Dania”, foi instituída em 9 de
março de 1946 por Christian X, para estrangeiros
ou dinamarqueses residentes no estrangeiro que
contribuíram para a luta por uma Dinamarca livre.
Fita: Vermelha com uma faixa branca central.

635

Daniel Alcides Carrion,
Ordem de (Peru)
A ordem de Daniel Alcides Carrion foi criada em
20 de Julho de 1957, para o serviço exemplar
notrabalho social, medicina ou ciência relacionado à saúde. Graus: Grã-Cruz, Grande Oficial,
Comendador e Diretor. Fita: Amarelo com listras
preta,branca e roxa nas bordas.

Ordem instituída na China , em 1881, pelo imperador Tsai-Tien. Compreende duas categorias
de titulares : Chineses (a insígnia consistem
em botões,penas de pavão,vestido de seda), e
Estrangeiros (fita e insígnias diferentes para os
cinco graus).

636
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637

Dahomé, Ordem Nacional do
(Benin)
A Ordem Nacional do Dahomé foi instituída em
1960. Descontinuada em 1986, sendo substituída
pela Ordem Nacional do Benin. Graus: Grã-Cruz,
Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.
Fita: Vermelho escuro com uma faixa central em
vermelho e duas faixas laterais em verde e amarelo.

Danilo I, Ordem de (Montenegro)
A Ordem de Danilo I foi criada em 23 de Abril de
1853, para agraciar os Chefes de Estado. Graus:
Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial
e Cavaleiro.Fita: Branca com bordas vermelhas.

Dario e Girenas,
Medalha de (Lituânia)
A Medalha de Dario e Girenas foi instituida em
1933 e restabelecida em 12 de setembro de 1991,
para as contribuições à aviação na Lituânia. Fita:
Azul com listras brancas e bordas verdes.
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637A

Dardanellos, Medalha de (França)
Apesar da vitória do Marne, em setembro de
1914, os aliados não tiveram nenhuma outra
vitória decisiva na Frente Ocidental, as forças
armadas atoladas na guerra de posição durante o inverno de 1914-1915. Para quebrar o
impasse, Winton Churchill, Primeiro Lorde do
Almirantado, planejou uma operação contra o
estreito de Dardanellos, que, pretendia abrir
uma nova frente no Mediterraneo Oriental.
Em 18 de março de 1915, uma frota anglo-francesa que tenta forçar o estreito, foi derrotada; os aliados perderam 7 dos 18 navios
envolvidos. A Medalha Comemorativa dessas
operações foi estabelecida em junho de 1926,
para premiar militares e civis que participaram
na Expedição de Dardanellos, principalmente
os marinheiros que participaram desse mesmo movimento.

638
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com serviços meritórios dignos da comenda. Fita:
Amarela com faixa vermelha ao centro e bordas
azuis claras.

641

Defesa e Serviços Meritórios,
Medalha de (Estados Unidos)
A Medalha de Defesa e Serviços Meritórios foi
instituída em 3 de novembro de 1977, para os
membros das Forças Armadas que, ao servir
em uma atividade comum, distinguem-se pela
conquista notavel ou serviços meritórios. Fita:
Branca com bordas vermelhas e três estreitas
listras azuis ao centro.

642

Defesa, Medalha da
(Rússia – Federação)
A Medalha da Defesa foi criada em 27 de Março
de 1995, para um excelente serviço nas Forças
Armadas Russas. Fita: Vermelha combordas
amarelas e listras verdes.

Daulat Malamshaikh Alan,
Medalha (Afeganistão)

643

Medalha instituída em 6 de maio de 1980, para
perpetuar a memória do líder Daulat Malamhaikh
Alan. Essa condecoração era destinada à todos
os cidadãos – nacionais ou estrangeiros – que
se dedicassem à divulgação das ciências, artes e
literatura da Republica Popular Democrática do
Afeganistão. Possuía uma classe: 1ª Classe – Medalha em ouro. Fita: Azul claro, amarelo e verde.

A Medalha Militar de Defesa foi criada em 1944,
para agraciar os membros das Forças de Defesa
por atos de bravura em situações de combate.
Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita: Verde e Vermelha.

639

Defesa, Medalha
de (Reino Unido)
A Medalha de Defesa foi criada em 1945, para
agraciar o serviço de três anos no Reino Unido,
entre 3 de setembro de 1939 à 2 de Setembro de
1945. Fita: Orange,com amplas margens estreitas
verdes com listras pretas.

640

Defesa e Serviços Distintos,
Medalha de (Estados Unidos)
A Medalha de Defesa e Serviços Distintos, foi
instituída em 2 de Julho de 1970, para agraciar
os membros das Forças Armadas dos Estados
Unidos da América , que tenham contribuído

Defesa, Medalha Militar de (Irlanda)

644

Defesa Aérea, Medalha da (Bélgica)
A Medalha da Defesa Aérea foi instituída em 14
de abril de 1945, para agraciar todos os aviadores belgas que participaram da Segunda Grande
Guerra. Fita: Branca com bordas magentas.

645

Defesa Civil, Medalha da
(Reino Unido)
A Medalha da Defesa Civil foi criada em março de
1961, para agraciar os membros da Defesa Civil.
Fita: Azul com faixas amarela, vermelha e verde.
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645A

Defesa Civil, Medalha da (Chile)
Para premiar os cidadãos prestantes aos dis
acontecimentos de ordem pública o governo do
Chile, instituiu a comenda da Defesa Civil.

646

Defesa de Fronteiras,
Medalha da (Rússia – Federação)
A Medalha da Defesa de Fronteiras foi criada
em 2 de Março de 1994, para atos de coragem e
de serviços distintos na defesa das fronteiras do
país. Fita: Verde com bordas vermelhas.

647

Defesa da Ordem Pública,
Medalha (Bielo-Russia)
A Medalha de Defesa da Ordem Pública foi instituída em 13 de Abril de 1995, para as tropas
internas, membros dos serviços de emergência
e outras ações de apoio à Ordem Pública. Fita:
Azul com 3 listras vermelhas no centro.

648
Defesa de Gibraltar 1779-83,
Medalha da (Reino Unido)

651

Defesa da Pátria Socialista,
Ordem (Republica da Albânia)
A Ordem para a Defesa da Pátria Socialista, foi
instituída em 18 de Janeiro de 1965. Foi criada
para premiar os Oficiais, Subtenentes e Soldados
da ativa, bem como os Reservistas, de Policia,
unidades militares e destacamentos do Exército
Popular, o Ministério da Administração Interna, o
Ser voluntário das Forças de Defesa dos Povos, e
todos os cidadãos que durante ocasiões de agressão e provocação para com a nação tenha exibido
capacidade de liderança diferenciadas, hábilidade de exemplar direito, as responsabilidades de
serviço especial, o uso hábil do equipamento de
combate, e por feitos de bravura, ousadia para
repelir as forças inimigas. Possuí três classes: 1ª
Classe: Medalha de ouro; 2ª Classe: Medalha
de prata; 3ª Classe: Medalha de bronze. A Fita
é amarela com 1 a 3 listras vermelhas centrais.

652

Defesa Nacional, Medalha da
(Camboja)

A Medalha da Defesa de Gibraltar foi criada em
13 de setembro de 1782 por Eliot, às tropas de
Hanôver presentes durante o cêrco.

A Medalha da Defesa Nacional foi criada em 3
de Outubro de 1952, para agraciar todos os militares e civis que prestam serviços para a defesa
do Estado do Camboja. Fita: Azul com bordas
estampadas vermelhas eamarelas.

649

653

A Condecoração do Mérito da Defesa da Pátria foi
criada em 1955, para agraciar todos os soldados
que tenham contribuído para a defesa da pátria.
Fita: Vermelha com listra central vermelha escura
e bordas vermelhas.

A Medalha da Força de Defesa foi criada em fevereiro de 1972, para agraciar os oficiais e soldados
que trabalham no sistema de defesa do país.

Defesa da Pátria, Condecoração do
Mérito da (Tchecoslováquia)

650

Defesa das Filipinas,
Medalha de (Filipinas)
A Medalha de Defesa das Filipinas foi criada em
29 de Dezembro de 1944, para premiar o serviço
em defesa das Filipinas,entre 8 de Dezembro de
1941 e 15 de junho de 1942. Fita: Vermelha com
listras laterais branca e três estrelas brancas ao
centro.

Defesa, Medalha da Força de
(Lesoto)

654

Defesa Nacional, Medalha da
(Filipinas)
A Medalha de Defesa Nacional foi criada para os
serviços relevantes para a defesa do país. Fita:
Roxa com uma listra amarela ao centro.

655
Defesa Nacional,
Medalha da (Portugal)
A Medalha da Defesa Nacional é uma Medalha
militar portuguesa criada a 27 de Dezembro de
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2002, em 4 classes, destina-se a galardoar os
militares e civis, nacionais ou estrangeiros, que,
no âmbito técnico-profissional, revelem elevada competência , extraordinário desempenho
e relevantes qualidades pessoais,contribuindo
significativamente para a eficiência, prestigio e
cumprimento da missão do Ministério da Defesa
Nacional. Foi a última das cinco Medalhas privativas a ser criadas para premiar serviços em prol
do Ministério da Defesa Nacional. Veio após as 3
Medalhas privativas dos ramos, criadas em 1985,
e da Medalha privativa do Estado Maior General
das Forças Armadas, a Cruz de São Jorge, criada
2 anos antes. O seguinte critério de atribuição
aplica-se à concessão da Medalha : 1ª Classe :
Oficial General e Capitão de Mar e Guerra ou
Coronel; 2ª Classe: Capitão de Fragata ou Tenente
Coronel e Capitão Tenente ou Major; 3ª Classe:
Outros oficiais e sargento-mor; 4ª Classe: Outros
Sargentos e praças.

656

Defesa de Callao – 1819 – (Peru)
Medalha para a Defesa de Callao – foi criada em
1819, para a participação na Defesa de Callao
contra a frota Patriótica de Lord Thomaz Cochrane em 1819.

656A

Defesa de Kiev, Medalha da (Russia)
A Medalha da Defesa de Kiev foi instituída em 21
de junho de 1961, para todos os militares e os
cidadãos que tomaram parte na defesa de Kiev
de 7 de julho a 26 de setembro de 1941.

657

Defesa do Território,
Medalha da (Djibuti)
A Medalha da Defesa do Território foi criada em
1994, para agraciar os militares que serviram por
180 dias ou em combate durante a guerra civil de
1991 – 93. Fita: Azul, verde e Branca com duas
listras vermelhas ao centro.

658

Defensiva, Medalha de
Preparação (Cuba)
A Medalha de Preparação Defensiva foi criada
por Fidel Castro para agraciar os oficiais supe-
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riores que tenham demonstrado qualidades na
preparação da defesa do País. Fita: Branca com
um azul claro e verde.

659

Defensor do Reino,
Ordem do (Malásia)
A Ordem do Defensor do Reino foi criada em
21 de agosto de 1958 pelo Rei Rahman, para os
serviços meritórios ao Estado. Graus: Cavaleiro
Grande Comendador, Cavaleiro Comendador,
Comendador, Presidente e Vogal. Fita: Azul com
uma listra branca e vermelha ao centro e bordas
amarelas.

660

Defensor, Medalha do
(Rússia – Federação)
A Medalha do Defensor foi criada em 2 de Junho
de 1992, para agraciar os cidadãos que aturam
em favor da democracia durante a tentativa de
golpe de Estado em agosto de 1991. Para fortalecer a defesa da Federação Russa. Fita: Metade
azul, metade laranja com três linhas pretas.

660A

Defensores da Pátria,
Medalha (França)

661

Departamento de Defesa,
Medalha do (Estados Unidos)
A Medalha do Departamento de Defesa foi instituída em 1954, para agraciar funcionários civis do
Departamento de Defesa para as contribuições
em um campo cientifico ou em esforços para
realizações técnicas ou administrativas. Fita: Azul
com três listras amarelas quebradas.

662

Democracia, Ordem da (Nepal)
A Ordem da Democracia foi criada em 2 de maio
de 1956, pelo rei Mahendra Bir Bikram Shah
Dev. Para agraciar os serviços de valor ao reino.
Graus : Cinco Classes. Fita: Vermelha com bordas
brancas e listras azul e verde.
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663

tenham elevado o nome da Coréia do Sul, através
de conquistas nas mais diversas modalidades.
Fita : Laranja com uma listra amarela central.

A Medalha do Dever Militar foi criada em 9 de Julho de 1953, para premiar os serviços diferentes
em combate. Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita:
Azul com bordas vermelhas.

668

Dever Militar, Medalha do
(Republica Árabe do Egito)

663A

Dever Militar, Medalha do
(Emirado de Bahrein)
A Medalha do Dever Militar foi instituída em
15 de maio de 1995, para contemplar todos os
oficiais das Forças Armadas que se tenham destacado no cumprimento do dever. Fita: Azul Claro,
areia e azul escuro,com duas listras vermelhas e
uma faixa branca entre as listras.

664

Devoção, Ordem da (Síria)
A Ordem da Devoção foi criada em 4 de Julho
de 1953, para agraciar os membros das Forças
Armadas e do Serviço Civil, por atos de coragem,
para o serviço em nome da nação e, ou cinco
anos de exemplar serviço ao Estado. Graus: Cinco
Classes. Fita: Preta, Branca e Verde.

665

Devoção ao Dever,
Medalha de (Egito)
A Medalha de Devoção ao Dever foi criada em
1920, pelo rei Ahmad Fuad I, para agraciar todos
os soldados que devotam amor ao dever. Graus:
Ouro, Prata e Bronze. Fita: Azul.

666

Desminagem, Medalha da
(Rússia – Federação)
A Medalha da Desminagem foi criada em 26 de
fevereiro de 2002, para agraciar os técnicos das
Forças Armadas destinados à desativar minas
e dis equipamentos bélicos explosivos. Fita:
preto,laranja,verde e vermelha.

Desportivo, Ordem do Mérito (Cuba)
A Ordem do Mérito Desportivo foi criada por
Fidel Castro em 8 de setembro de 1965, para
agraciar todos os cidadãos cubanos que tenham
se destacado em qualquer modalidade de esporte. Fita: Azul, amarelo, preto, verde e vermelho.

669

Desempenho, Ordem do (Paquistão)
A Ordem do Desempenho foi criada em 19 de
março de 1957, por mérito distinguido nas áreas
da literatura, artes, esportes,medicina ou ciências. Graus : Badge, Estrela e Comendador. Fita:
Amarelo com verde e branco ao centro.

670

Dez Anos de Serviço,
Medalha de (Bangladesh)
A Medalha de 10 Anos de Serviços prestados, foi
instituída em 10 de janeiro de 1972, para premiar
os soldados que cumprirem 10 anos de bom serviço ao Exército de Bangladesh. Fita: Verde com
uma listra vermelha central.

670A

Dez Anos da Republica da Coréia
do Sul (Coréia do Sul)
É uma Medalha comemorativa aos 10ª anos da
Coréia do Sul.

670B

Dez Anos do Batalhão de
Reconhecimento Bechync
(Tchecoslovaquia)
Medalha comemorativa ao décimo aniversário
do Batalhão Bechync, criado para atuar no reconhecimento de campos.

667

671

A Medalha do Mérito Desportivo foi criada em 25
de janeiro de 1973, para premiar os atletas que

A Medalha de Disciplina Militar foi criada em
17 de março de 1955, para agraciar todos os

Desportivo, Medalha do Mérito
(Republica da Coréia)

Disciplina Militar,
Medalha de (Indonésia)
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soldados da Marinha para o fiel serviço e conduta irrepreensível. Fita: Branca com uma faixa
amarela e azul ao centro.

672

Dignidade Humana,
Medalha da (Finlândia)
A Medalha da Dignidade Humana foi criada em
setembro de 1945, para agraciar todos aqueles
que lutaram pela preservação da vida e da dignidade do ser humano. Fita: Azul claro com uma
faixa branca central.

673

Diplomático, Ordem do Serviço
(Republica da Coréia)
A Ordem do Serviço Diplomático foi criada em
25 de julho de 1963, alterada em 1967 e o mais
alto grau foi adicionado em 1973. Para os serviços
meritórios ao alargamento do prestigio nacional
no exterior e para a promoção da amizade com
outras nações. Graus: 6 Classes. Fita: Rosa com
listras marrom.

674

Distinção ao Estudante,
Medalha de (Republica da Albânia)
A Medalha de Distinção ao Estudante de Tecnologia e Ciências da Republica Popular da Albânia,
foi instituída em 18 de Janeiro de 1965. Foi criada
para homenagear os trabalhadores em física,
matemática, ciências naturais, engenharia, geologia, agronomia,zoologia, economia, medicina
e ciências militares, cuja especial dedicação e
distinta contribuição tem ajudado a aumentar
as capacidades cientificas e técnicas da nação e
elevado o desenvolvimento do socialismo. Fita:
Laranja com uma listra branca central e duas
listras brancas nas bordas.

675

Distinção, Medalha de (Brasil)
Criada pelo Decreto Nº 58 de 14 de Dezembro de
1989 do Imperador Dom Pedro II, em Decreto Nº
1579, de 14 Março de 1855, como distintivo para
pessoas que se tornassem notáveis por serviços
prestados à humanidade, com duas classes de
Medalhas. Em sua substituição, o Presidente Marechal Deodoro,baixou em 14 Dezembro 1889,o
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Decreto 58, criando Medalhas de distinção para
remunerar serviços extraordinários prestados à
humanidade em casos de naufrágios,riscos marítimos, incêndios, pestes ou qualquer calamidade.
As de 1ª Classe são de ouro e só concedidas a
pessoas que, em qualquer emergência das acima
declaradas, se distinguirem por socorros extraordinários e de subido valor ou por serviços pessoais prestados com risco da própria vida. As de
2ª Classe são de prata e conferidas àqueles que
houverem mostrado dedicação não comum pela
humanidade e prestado serviços tão importantes
que se tornem dignos de uma especial consideração. Características: An: Armas da Republica,
em baixo a palavra “Brasil.” Re: dístico “Amor e
Fraternidade”, a era do ano em que foi concedida
e a data do serviço prestado. Fita: verde-mar para
os serviços ou socorros em caso de naufrágio,
incêndio no mar ou outros riscos marítimos; cor
de fogo para os prestados em casos de incêndio
ocorrido em terra, e amarela para todos os outros
serviços ou socorro prestados em terra.

676

Duque de Caxias, Medalha (Brasil)
Criada pelo Decreto Nº 29363, de 19 Março de
1951. Premiar o aluno da Escola de Formação
de Oficiais da Policia Militar do Distrito Federal
que obtiver 1º lugar com grau oito ou superior.
Características: Medalha de ouro maciço, com
diâmetro de 0,030 mm, espessura de 0,002 mm
e terá gravada de um lado a efígie do Duque de
Caxias, contornada pelos dizeres “ Honra ao Mérito” 1º lugar..... turma de 19........ e no outro lado
o escudo da República,contornado pelos dizeres
“Escola de Formação de Oficiais – PMDF”. A Fita
e a barreta terão as cores verde amarela.

677

Distinção Aérea, Medalha de
(Reino Unido)
A Medalha de Distinção Aérea foi criada em julho
de 1918, para agraciar a Força Aérea Real por ato
de bravura ao voar na presença do inimigo. Fita:
Branca com listras diagonais roxas.
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678

A Medalha de Distinção no Ar foi instituída em
2 de Julho de 1926, para agraciar os militares
que distinguiram-se por heroísmo ou conquista
notável durante a sua participação em vôo aéreo.
Fita: Azul com bordas brancas e listra vermelha
e branca ao centro.

da produção e pesquisa em geologia ; e de mérito nas organizações e direções para estimular
o desenvolvimento nas ciências e engenharia;
para a exploração de pesquisa de pleno direito e
para a manutenção das terras socialistas. Possuía
3 classes: 1ª Classe: Medalha de ouro; 2ª Classe:
Medalha de Prata; 3ª Classe: Medalha de Bronze.
A Fita é amarela com listras vermelhas e azuis de
acordo com o grau.

679

683

Distinção no Ar,
Medalha de (Dinamarca)

Distintivo do Casamento do
Rei Farouk (Egito)

A Medalha de Distinção no Ar, foi criada em 30 de
maio de 1962, para agraciar pilotos ou tripulantes
de serviços ou em atos meritórios no ar. Fita:
Vermelha e Branca em listras diagonais.

O Distintivo do Casamento do Rei Farouk foi criado em 1938, para comemorar as bodas imperiais.

683A

Distinção no Ar, Medalha de
(Estados Unidos)

680

Distinção Policial,
Medalha de (Iraque)
A Medalha de Distinção Policial foi criada em
1939, para agraciar os policiais que tenham se
distinguido em seu trabalho. Fita: Azul com bordas brancas.

681

Distinção em Combate,
Medalha de (Rússia – Federação)
A Medalha de Distinção em Combate foi criada
em 31 de Março de 2003, para premiar a coragem
e dedicação na realização de tarefas de combate
ou operações especiais em situações de risco de
vida. Fita: Amarelo com bordas pretas e uma faixa
branca ao centro.

682

Distinção em Mineração,
Ordem (Republica da Albânia)
A Ordem “Distinção em Mineração” foi instituída em 18 de janeiro de 1965, pela Republica
Popular da Albânia. A Comenda foi destinada
aos trabalhadores do Ministério da Indústria
e Mineração nas áreas de mineração, indústria de petróleo, metalurgia e geologia; bem
como empresas,fabricas, usinas, instituições
de pesquisa, grupos de trabalho e expedições
de pesquisa, cujos esforços e contribuições de
forma significativa contribuam com o aumento

Distintivo do 47º Batalhão de
Reserva – Divisão de Ferro
Emblema criado pelo Exército alemão para diferenciar o 47º Batalhão de Reserva, conhecido
como Divisão de Ferro.

684

Divisão Auxiliar à Espanha ,
Medalha (Portugal)
A Medalha da Divisão Auxiliar à Espanha foi criada, por Decreto de 12 de Dezembro de 1863, para
comemorar os serviços prestados pelos militares
da Divisão Auxiliar que serviu na Espanha entre
1835 – 1837, durante a 1ª das Guerras Carlistas.
A Medalha da Divisão Auxiliar tem 3 cm de diâmetro, feita em prata para os oficiais e em cobre
para os praças. O seu desenho é o seguinte : An:
a legenda “Espanha”, tendo por baixo as datas “
1835 A 1837”. Re: a legenda: “Divisão Auxiliar”.

685

Dois Rios, Ordem dos (Iraque)
A Ordem dos Dois Rios foi criada em 24 de Maio
de 1959,com base na antiga e venerável Ordem
Imperial dos Dois Rios; para agraciar os cidadãos
nacionais e, ou estrangeiros que prestarem relevantes serviços ao Iraque. Graus: 1ª,2ª,3ª,4ª e
5ª Classe com Divisões Militares. Fita: vermelha
com listras pretas nas bordas.

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

95

685A

686

A Medalha de Dunquerque foi instituída para
premiar os soldados que lutaram nessa batalha.

A Medalha Comemorativa dos 200 Anos do Ministério da Defesa foi criada em 2002, para agraciar o pessoal das Forças Armadas da Federação
Russa com 25 anos de excelentes serviços prestados. Fita: Preta, laranja, azul claro e vermelho.

Dunquerque, Medalha de
(Alemanha)

Duzentos Anos do Ministério da Defesa, Medalha (Rússia – Federação)
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E
687

Educação Nacional, Ordem do
Mérito da (Costa do Marfim)
A Ordem do Mérito da Educação Nacional, foi
criada em 11 de Janeiro de 1962, para o serviço
distinto para o Ministério da Educação ou serviços significativos no domínio da Educação. Graus:
Comendador,Oficial e Cavaleiro. Fita: Verde.

688

Educação, Ordem da (Egito)
A Ordem da Educação foi fundada pelo Rei Fuad
I em 21 de novembro de 1932, para premiar os
serviços de educação e distinção cientifica, intelectual e serviços artísticos. Premiado com três
classes: Comendador, Oficial e Cavaleiro.

689

Eficiência, Condecoração de
(Nova Zeelândia)
A Condecoração de Eficiência foi estabelecida em
setembro de 1985, pela rainha Elizabeth II, para
agraciar os voluntários por tempo de serviço.
Fita: Verde com uma faixa amarela central.

690

Egito, Medalha (Reino Unido)
A Medalha Egito foi criada em 1882, para a participação na tentativa de restaurar a lei e a ordem
no Egito entre 1882 – 1889. Fita: Azul com duas
listras brancas.

691

Elefante, Ordem Real do
(Dinamarca)
Ordem estabelecida por Canuto IV, Rei da Dinamarca, no fim do século XII. Reorganizada em
1693 por Cristiano V e modificada em 1808. As
mulheres são admitidas a partir de 09 de abril de
1958. Destinado aos membros da família Imperial
da Dinamarca, aos Chefes de Estado e personalidades distintas. Grau: Cavaleiro. A condecoração
representa um elefante com uma torre às costas ;
traz-se suspensa de uma fita azul posta a tiracolo
da direita para a esquerda.

691A

Elefante, Ordem do (Alemanha)
O Badge Colonial também chamado de Elephantenorden (Ordem do Elefante), é uma das poucas
condecorações formais da Republica de Weimar.
Condecorava todos os alemães das Colônias que
durante a 1ª Guerra Mundial e, na formação das
Colonias Alemãs, estiveram em ação ou serviram
na proteção das Colônias. Esta condecoração
oficial foi instituída em outubro de 1921.

692

Elefante Branco, Ordem do
(Tailândia)
A Excelsa Ordem do Elefante Branco, é uma Ordem honorifica da Tailândia , fundada em 1861
pelo Rei de Sião Chow Yu Hua e, regulamentada
em 1869 pelo filho deste soberano, Rama IV. É
a primeira Ordem do Reino. A Ordem é concedida por decreto real . Possui oito classes. Fita
vermelha, orlada de verde. Estas duas cores são
separadas por uma dupla orla azul e amarela.

693

Elefantes Brancos, Ordem dos (Laos)
A Ordem de Um Milhão de Elefantes Brancos
foi criada em 1º de Maio de 1909, pelo Rei Sisavany Vong do Reino do Laos, para premiar os
Chefes de Estado. Graus: Grande Colar, Grande
Oficial,Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita:
vermelha com uma borda amarela estampada.

694

Elizabeth II, Medalha (Canadá)
A Medalha da rainha Elizabeth II foi instituída em
6 de fevereiro de 1977, para comemorar as Bodas
de Prata da soberana britânica. É destinada aos
cidadãos indicados por organizações não governamentais e outras entidades de cunho cultural.
Fita: Branca com bordas vermelhas e uma azul e
vermelha com faixa azul central.

694A

Elizabeth, Imperial Ordem de
(Austria)
A Imperial Ordem de Elizabeth da Austria foi
instituída em 17 de setembro de 1989 pelo Imperador Franz Joseph I, destinada a premiar as
senhoras de mérito. Foi descontinuada em 1919
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com o término da 1ª Guerra mundial. Fita: branca
com listras de bordas vermelhas.

699

695

A Medalha Emílio Bárcenas foi instituída por Fidel Castro para agraciar os cubanos que tenham
prestado 25 anos de serviço civil, em apoio aos
militares. Fita: Verde com preto e bordas vermelhas e uma faixa azul central.

Eliseo Reyes, Medalha de (Cuba)
A Medalha de Eliseo Reyes,foi criada por Fidel
Castro em março de 1967,para agraciar o pessoal do Ministério da Administração Interna e de
outras pessoas pela participação ativa e valentia
em situações perigosas ou ações de combate.
Classe: 1ª e 2ª Classe. Fita: Vermelha e branca
dependendo do grau.

696

Elísio Sobreira, Mérito Militar
(Estado da Paraíba)
O Governador Flávio Ribeiro,em 1957, assinou o
Decreto 1.238, escolhendo o Cel. PM Elísio Sobreira como Patrono da Policia Militar da Paraíba,
em sinal de reconhecimento a todos os méritos
desse herói. Em 09 de Agosto de 1993, através
do Decreto Nº 15.503, o governo do Estado criou
a Medalha do Mérito “ Cel. PM Elísio Sobreira”
como forma de enaltecer o Patrono dessa Corporação. A partir desta data o Comandante Geral
da Policia Militar vem condecorando autoridades Militares e Civis brasileiros ou estrangeiros
Militares e Civis brasileiras ou estrangeiras que
tenham prestado relevantes serviços à Policia
Militar da Paraíba.

697

Elisipona , Medalha de (Açores)
Conferida aos cidadãos cujo trabalho em prol
do desenvolvimento do Reino Unido é notável.
Sobre o nome : Elisipona é considerada a capital
cultural do Reino Unido dos Açores. Pode ser
ofertada pelo monarca ou pela Câmara dos Lordes. Peça em ouro e marfim. Nos dizeres “ Terra,
Justiça e Prosperidade”.

698

Emergência , Medalha de (Irlanda)
A Medalha de Emergência foi criada em6 de outubro de 1944, para agraciar o serviço nas Forças
de Defesa da Irlanda durante a Segunda Guerra
Mundial. Fita: Vermelha com listras brancas ao
centro.

Emilio Bárcenas, Medalha (Cuba)

700

Emblema da Espada (Suécia)
O Emblema da Espada foi criado em 26 de junho
de 1850, para agraciar oficiais não comissionados
para o serviço de 16 anos. Fita: Amarelo com
bordas azuis.

701
Entronização Taisho (Japão)
Medalha comemorativa da entronização Taischo
criada em 01 de agosto de 1915 e, concedida para
os convocados e para aqueles que colaboraram
na cerimônia de entronização em Kyoto. A Medalha é confeccionada em prata.

701A

Ernestina, Ordem
(Ducado de Saxe-Altenburg)
Ducal Ordem Ernestina da Casa de Saxe-Altenburg, destinada a homenagear representações
civis e, ou militares e embaixadores estrangeiros.

702

Era Islâmica,
Medalha da (Paquistão)
A Medalha da Era Islâmica foi criada para comemorar a conclusão do quarto século da era
islâmica, em 22 denovembro de 1979. Fita: Verde
Escuro com largas bordas amarelas.

703

Ernesto Augusto, Ordem de
(Hanover - Alemanha)
A Ordem de Ernest August foi criada em 15
de dezembro de 1865, pelo rei George V, para
agraciar civis e militares. Graus: Colar, Grã-Cruz,
Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: Vermelho
com bordas azuis.
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703A

Ernesto Che Chevara,
Ordem de (Cuba)
Ordem criada pelo governo cubano, pós morte do
guerrilheiro Ernesto Che Chevara, para agraciar
valores – civis ou militares – que tenham prestado
serviços à Cuba.

704

Estado, Medalha do (Mongólia)
A Medalha do Estado foi criada em 1962 para
premiar os cidadãos que tenham prestado relevantes serviços à Republica Popular da Mongólia.
Fita : Vermelha e Verde.

705

Espada, Ordem da (Suécia)
A Real Ordem da Espada foi criada em 23 de
fevereiro de 1748, pelo rei frederico I. Originalmente apresentado por bravura no campo e no
mar, e mais tarde como uma recompensa para
o serviço nas Forças Armadas. Graus: Comendador da Grande Cruz, Comendador de 1ª Classe,
Comendador, Cavaleiro de 1ª Classe e Cavaleiro.
Fita: Amarelo com bordas azuis.

706

709

Espírito Santo, Ordem do (França)
Primeira Ordem de Cavalaria da antiga monarquia francesa, instituída em 1578 por Henrique
III. Os membros da Ordem deviam impedir os
progressos da Liga. Eram obrigados a professar
a religião católica e deviam possuir graus de
nobreza. Era formada por 100 cavaleiros, todos
nomeados pelo rei. O colar da Ordem era composto de flores de Lis e de troféus de armas, de
ouro. Os cavaleiros usavam a insígnia, cruz de
ouro esmaltada de branco, suspensa de uma
fita azul celeste. Suprimida em 1791, a Ordem
do Espírito Santo foi restabelecida por Luiz XVIII
e deixou de ser conferida em 1830. J.B. Van Loo
pintou a instituição da Ordem do Espírito Santo
por Henrique III. Quadro existente no Museu do
Louvre.

710

Esporão de Ouro,
Ordem do (Vaticano)
A Ordem do Esporão de Ouro foi criada em 1539,
para agraciar os serviços proeminentes da Igreja.Grau: Cavaleiro. Fita : Vermelha com bordas
brancas.

Esporte, Ordem do Mérito do (Republica da Coréia)

711

Criada em 25 de janeiro de1973, em reconhecimento pelo desempenho desportivo. 5 Classes.
Fita: Laranja com listras verdes.

A Estrela da Federação foi criada em 29 de julho
de 1960,para agraciar grande bravura em combate. Fita : listras diagonais de branco, azul,amarelo
e vermelho.

707

Esporte, Ordem do Mérito do (Costa
do Marfim)
A Ordem do Mérito do Esporte foi criada em 3 de
Setembro de 1968, para agraciar as contribuições
significativas para a educação física e esportes.
Graus: Comendador, Oficial e Cavaleiro.

708

Esportes, Ordem dos (Egito)
A Ordem dos Esportes foi criada em 1952, para
premiar as contribuições para o esporte no Egito
e, internacionalmente. Graus: 1ª , 2ª e 3ª Classes.
Fita: Branca com bordas verdes.

Estrela da Federação (Malásia)

712

Estrela Hachemita,
Ordem da (Jordânia)
A Ordem da Estrela Hachemita, foi criada em
1971,pelo rei Hussein, para agraciar os atos
heróicos ou de outros serviços distintos em face
do inimigo. Fita: Vermelha.

713

Estrela da Europa (Reino Unido)
A Medalha Estrela da Europa foi uma condecoração inglesa criada em 1945, para agraciar os
soldados e aviadores ingleses e voluntários, para
voar a partir de bases operacionais no Reino
Unido sobre a Europa, durante um período de
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dois meses. Fita: Azul pálido com bordas pretas
e amarelas.

714

Estrela da Birmânia,
Medalha (Reino Unido)
A Estrela da Birmânia foi criada em 1945, pelo governo do Reino Unido, para agraciar os soldados
e voluntários para o serviço na Birmânia,na China
ou na Malásia entre 11 de dezembro de 1941 e
2 de setembro de 1945. Fita: Azul escuro com
uma faixa vermelha ao centro e bordas amarelas.

715

Estrela Militar (Irlanda)
A Medalha Militar foi criada em 1998,para premiar os membros das Forças Armadas da Irlanda
morto em circunstâncias hostis durante o serviço
militar no exterior. Fita: Preta, roxa, verde, branca
e laranja.

716

Estrela Partisan, Ordem da (Republica Popular da Albânia)
A Ordem da Estrela Partisan da Republica Popular
da Albânia foi instituída em 9 de Julho de 1945.
A comenda era destinada para os Oficiais do
Exercito Popular ou do Ministério da Administração Interna para o mérito singular, heróico e
lideranças de sucesso das unidades em tempo
de guerra. Possuía três classes: 1ª Classe: Estrela
de Ouro; 2ª Classe: Estrela de Prata; 3ª Classe:
Estrela de Bronze. Fita: castanha com 1 para 3
listras vermelhas de acordo com a classe.

716A

Estrela Partisan, Ordem da (Republica Socialista da Yugoslavia)
Ordem instituída pelo governo socialista em 15
de agosto de 1943. Era destinada aos partinsans
liderados por Tito, por bravura, no combate às
forças de ocupação alemã.Foi descontinuada
em 1991,quando a Yugoslavia deixou o bloco
socialista.

717

Estrela do Nepal, Ordem da (Nepal)
A Ordem da Estrela do Nepal foi instituída em
29 de Novembro de 1918 pelo rei Tribhubhan

99

Bir Bikram Shah Dev. Graus: Cinco Classes. Fita:
Vermelha desaparecendo através do branco para
amarelo e laranja.

718

Estrela, Ordem da (Republica
Democrática do Afeganistão)
A Ordem da Estrela foi instituída em 24 de
Dezembro de 1980, para premiar os civis e estrangeiros por serviços prestados ao governo da
Republica Popular Democrática do Afeganistão.
Possuía três Classes: Ouro, Prata e Bronze. Fita
verde,vermelha e preta com bordas brancas estreitas. Essa Ordem foi descontinuada em 1992.

719

Estrela, Ordem da
(Reino da Romênia)
A Ordem da Estrela da Romênia foi fundada em
1877, pelo príncipe Charles I. A comenda era
destinada aos soldados romenos que demonstrassem grande bravura no campo de batalha.
Posteriormente a Ordem foi reformada destinando, também, aos civis que contribuísse com
seu esforço de guerra. Possuía cinco classes:
Grã-Cruz, Grande Oficial, Oficial, Comendador,
Cavaleiro.

719A

Estrela Nacional, Ordem da
(Costa do Marfim)

720

Estrela da Romênia, Ordem
(Republica da Romênia)
A Ordem da Estrela da Romênia foi criada em 28
de Junho de 1998, para o serviço extraordinário
para a Republica da Romênia. Graus: Colar, Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e
Cavaleiro. Fita: Vermelha com duas listras azuis
na borda.

721

Estrela do Afeganistão –
Republica (Polônia)
A Estrela do Afeganistão foi criada em 14 de
junho de 2007, para agraciar os participantes
militares e civis em misão no Afeganistão desde
2002. Fita: Verde com bordas pretas,vermelhas
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e verde escuro, com duas listras brancas e uma
listra vermelha ao centro.

726

722

Ordem do Congo Belga, instituída em 30 de
Dezembro de 1888 por Leopoldo II da Bélgica,
em sua capacidade como governante do Estado
Livre do Congo, e foi criada para contemplar
serviços relativos ao Congo e para a “promoção
da civilização africana em geral”. Foi incorporada
ao sistema belga de honrarias a 10 de outubro
de 1908 na seqüencia da anexação do Estado
Livre do Congo pela Bélgica. O lema da Ordem é
“Trabalho e Progresso”. O rei dos belgas é o seu
Grão-Mestre. Mesmo o Congo já não sendo colônia da Bélgica, ainda é considerada uma Ordem
belga. A Ordem da Estrela da África é concedida
por decreto real. Após a independência do Congo, em 1960, a Ordem deixou de ser concedida,
embora ela ainda exista. A insígnia da Ordem é
uma estrela branca esmaltada, com bordas azuis,
rodeada por uma coroa de folhas de palmeira
verdes esmaltados e encimado por uma coroa
real ligada à fita. O re do disco central mostra uma
estrela de ouro sobre fundo esmaltado de azul
rodeado por um anel de ouro, exibindo o lema
da Ordem. Compreende seis classes : Grã-Cruz;
Grande Oficial;Comendador; Oficial; Cavaleiro e
Condecorado. Estes devem usar a insígnia com
a fita, que tem três tiras : duas azuis pálidas e a
do centro amarela clara.

Estrela da Amizade, Ordem da
(Republica Oriental Alemã)
A Ordem da Estrela da Amizade entre os povos
foi criada em 20 de agosto de 1959, para os serviços meritórios na promoção da compreensão
e amizade entre os povos. Graus: Grande Estrela,
Estrela de Ouro e Estrela de Prata. Fita: Preta,
vermelha e amarela.

723

Estrela de Anjouan,
Ordem da- 1874 - 1963 (Comoro)
O Sultão Mohamed Omar Said estabeleceu esta
Ordem em 1874, para reconhecer o serviço distinto para o Protetorado de Comoro, incluindo
Comores, Ilha da Reunião e Madagascar e à França. Foi instituída em cinco categorias: Grã-Cruz,
Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.
O projeto é uma estrela de oito pontas. O esmalte
branco central apresenta uma crescente em ouro
encimado por uma mão e uma inscrição em árabe. Esta é cercada por uma inscrição em Frances:
“Real Ordem da Estrela de Anjouan”. Comores
sobre um fundo dourado. O desenho original
da fita vermelha com listras laterais brancas foi
mudado em 1892.

724

Estrela Ashanti (Reino Unido)

Estrela Africana, Ordem da (Bélgica)

727

Estrela Africana, Ordem da (Libéria)

A Estrela Ashanti foi criada em 1896, para premiar a expedição de Ashanti Gold Coast ocorrido
de 7 de Dezembro de 1895 até 17 de Janeiro de
1896. Fita: Amarela com duas bordas pretas.

A Ordem da Estrela Africana foi instituída para
agraciar cidadãos e militares que tenham desempenhado relevantes serviços ao país. Graus
: Grã-Cruz, Estrela, Grande Oficial, Comendador
e Oficial.

725

728

Estrela de Anjouan (Comores)
A Estrela de Anjouan foi instituída em meados
de 1990 como uma reinstituição da Ordem colonial da Estrela de Anjouan. Medalha destinada
a premiar oficiais e soldados que lutaram pela
independência de Comores. Fita: azul pálido com
2 listras estreitas laranja nas bordas.

Estrela do Atlântico,
Medalha (Reino Unido)
A Estrela do Atlântico é uma condecoração inglesa usada durante a segunda grande guerra (1941
– 45) para agraciar os marinheiros e voluntários
da Africa do Sul para um serviço de seis meses
no Oceano Atlântico . Fita: Azul, branca e verde.
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Estrela da África,
Medalha (Reino Unido)
A Medalha Estrela da África é uma condecoração
do Reino Unido, criada em 1945, para agraciar
um ou mais dias de serviço no Norte da África
entre 10 de junho de 1940 e 12 de maio de 1943
e, o serviço no Mediterrâneo e em Malta. Fita :
Areia com azul-escuro, faixa vermelha ao centro
e risca azul.

730

Estrela França – Alemanha
(Reino Unido)
A Medalha Estrela França – Alemanha foi criada
em 1945, pelo governo do Reino Unido, para
agraciar os soldados e voluntários que prestaram
serviço na França, Alemanha, Bélgica, Holanda
entre 6 de Junho de 1944 e 8 de Maio de 1945.
Fita: Branca com listra vermelha ao centro e
bordas azuis.

731

Estrela do Pacifico,
Medalha (Reino Unido)
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um Colar de ouro que tem pequenas estrelas ao
seu redor. Fita: Vermelha, e está ligado a todas as
classes, e a Medalha da ordem da Estrela Branca.
A primeira, Segunda e Terceira classes tem uma
desenho duplo.

734

Estrela de Bravura (Nova Zeelândia)
A Estrela de Bravura foi criada em setembro de
1999, pela rainha Elizabeth II, para substituir a
Medalha George. Para os atos de bravura em
situações perigosas. Fita: Azul com duas listras
vermelhas ocre.

735

Estrela da Campanha Gwalior
(Reino Unido)
A Medalha Estrela da Campanha Gwalior foi criada para a participação em uma das duas batalhas
travadas em 29 de Dezembro de 1843 contra
o Estado Mahratta de Gwalior. Fita: Vermelha,
Branca, Amarela e Azul.

736

Estrela de Bravura (Djibuti)

A Medalha Estrela do Pacifico foi criada em 1945,
pelo Reino Unido, para agraciar os soldados e voluntários para um serviço no teatro de operações
do Pacifico. Fita: Vermelha, azul escuro, verde,
azul claro com uma faixa amarela ao centro.

A Estrela de Bravura foi criada em 25 de Outubro
de 1992, para agraciar os soldados e oficiais das
Forças Armadas do Djibuti. Classe: 1ª , 2ª e 3ª
Classe. Fita: Verce com duas listras amarelas e
bordas pretas.

732

737

A Ordem da Estrela Bauhinia foi criada para agraciar os cidadãos que tenham contribuído – ao
longo do tempo – com relevantes serviços prestados ao país. Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita:
Vermelho,roxo e bege, de acordo com a classe.

A Ordem da Estrela de Brabante foi criada em
14 de junho de 1914, para agraciar os oficiais
generais que lutaram durante a 1ª Guerra Mundial. Graus: Grã-Cruz, Grande Comendador com
turquesa, Grande Comendador de 1ª e 2ª Classes,
Comendador de 1ª e 2ª Classes, Cruz de Honra
de 1ª e 2ª Classes, Cavaleiro de 1ª e 2ª Classes.

Estrela Bauhinia,
Ordem da (Hong Kong)

733

Estrela Branca, Ordem da (Estônia)
A Ordem da Estrela Branca foi instituída em
1937, para agraciar os civis para os serviços à
Estônia. Graus: Colar mais cinco classes e uma
Medalha da Ordem.A Ordem tem uma única
Medalha de classe que tem o mesmo design da
quinta classe, mas o próprio emblema é feito
em uma seção circular de prata. A Ordem tem

Estrela de Brabante,
Ordem da (Hesse – Darmstadt)

738

Estrela Brilhante ,
Ordem da (Zanzibar)
Ordem da Zanzibar , instituída em 1875 pelo
sultão Hamid-bem-Thueni-bem-Said. Compreende duas categorias,sendo a primeira reservada
para os soberanos e chefes de Estado; a segunda
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compreende cinco classes : Grã-Cruz, Grande-Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. A fita
é vermelha listrada de branco.

Estrela Brilhante, Ordem da (Taiwan)

A Estrela é mergulhada sobre raios de ouro entre
cada braço. A inscrição em árabe levantada é cercada no centro da estrela. Esta é suspensa a partir
de uma crescente grande dourada com esmalte
verde. O desenho dessa Ordem foi mudado em
1896. A fita é vermelha com uma lista branca.

Ordem instituída em 1941, para contribuições
relevantes para o desenvolvimento nacional.

743

738A

739

Estrela da Boa Conduta (Paquistão)
A Estrela da Boa Conduta foi criada em 16 de Março de 1957 pelo Presidente do Paquistão, para
agraciar todas as fileiras do exército paquistanês
para a valentia, coragem e devoção ao dever,
embora não em combate. Fita: Azul escuro, azul
claro e vermelho.

740

Estrela de Bronze (Estados Unidos)
A Estrela de Bronze foi instituída em 4 de fevereiro de 1944, para agraciar os soldados que
compõem as Forças Armadas dos Estados Unidos
da América que tenham demonstrado coragem e
heroísmo frente ao inimigo. Fita: Vermelha com
bordas brancas e listra azul e branco ao centro.

741

Estrela de Cabul Kandahar
(Reino Unido)
A Estrela de Cabul Kandahar foi criada para agraciar a participação dos soldados britânicos para
aliviar Kamdahar de 9 a 31 de agosto de 1880.

742

Estrela de Comores,
Ordem da (Comores)
Esta Ordem, fundada pelo Sultão de Comoro
estabeleceu a Ordem de serviço para reconhecer
méritos civis e militares; compreende quatro
classes:Grã-Cruz, Comendador, Oficial e Cavaleiro. A Tríplice Estrela que equivale à Grã-Cruz da
Legião de Honra de França e que se traz em banda;
a Dupla Estrela, que equivale a Comendador e que
se traz em aspa; a Estrela, que equivale a Cavaleiro
e que se traz na botoeira. A fita é vermelha. Seu
design é baseado em uma dupla face com estrela
de cinco pontas de esmalte verde escuro, com
remates de bola em ouro no final de cada ponto.

Estrela da Coragem,
Medalha (Paquistão)
A Estrela da Coragem foi criada em 16 de Março
de 1957, pelo Presidente do Paquistão, para premiar os oficiais, oficiais subalternos por atos de
bravura e de serviços distintos em face do inimigo. Fita : Branca com uma listra verde ao centro.

744

Estrela da Coragem,
Medalha (Canadá)
A Medalha Estrela da Coragem foi instituída em
1º de Maio de 1972, para agraciar os oficiais e
soldados que tenham praticado atos de notável
coragem em circunstancias de perigo extremo.
Fita: Vermelha com listras azuis na borda.

745

Estrela de Conduta Exemplar
(Filipinas)
A Estrela de Conduta Exemplar foi criada em
1939,pelo Presidente Manuel L. Queron, para
agraciar atos de bravura. Fita: Vermelha com uma
faixa central azul.

746

Estrela da Coragem,
Medalha (Austrália)
A Estrela da Coragem foi instituída em 14 de fevereiro de 1975. Essa comenda foi criada para premiar os
atos de coragem em circunstâncias de perigo. Fita:
vermelha com uma listra central magenta.

747

Estrela da Devoção (Djibuti)
A Estrela da Devoção foi criada em 15 de setembro de 2000, para agraciar todos os cidadãos
que tenham contribuído para o desenvolvimento
do Djibuti. Graus: Grande Colar, Estrela, Grande
Oficial, Estrela, Comendador, Oficial e Cavaleiro.
Fita: Azul com uma faixa preta central.
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748

752

A Ordem da Estrela de Djibuti foi criada em 12
de maio de 1970, para agraciar os membros
proeminentes do governo. Graus: Colar, 1ª e 2ª
Classe. Fita: Verde.

Medalha Otomana de Guerra, mais conhecida
como Estrela de Galípoli, ou Crescente de Ferro,
foi uma condecoração militar do Império Otomano instituído pelo Sultão Mehmed V em 1 de
Março de 1915. A honraria foi concedida durante
a Primeira Guerra Mundial para as tropas otomanas e dos Impérios Centrais, sobretudo pelos
combatentes no Oriente Médio.

Estrela de Djibuti,
Ordem da (Djibuti)

749

Estrela da Etiópia,
Ordem da (Etiópia)
A Ordem da Estrela da Etiópia foi criada em 1879
por Negus Menelik de Shoa.As insignias são
diferentes, segundo as classes, que são cinco:
Cavaleiro da Grande Cruz, Cavaleiro do Grande
Oficial, Comendador, Cavaleiro Oficial e Cavaleiro. A primeira é reservada aos soberanos e
chefes de Estado (banda e placa). As outras são
: Principe, Comendador, Oficial,Cavaleiro. A fita
é uma trança de quatro cores : Amarela,verde e
vermelho. O uso da 3ª classe (Comendador) está
autorizado em França.

750

Estrela Equatorial, Ordem da (Gabão)
A Ordem da Estrela Equatorial foi criada em 6
de agosto de 1959, para agraciar os cidadãos
– civis ou militares – por mérito pessoal e de
serviço à nação. Graus: Grã-Cruz, Grande Oficial,
Comendador,Oficial e Cavaleiro. Fita: Vermelha
com bordas azul, amarela e verde.

751

Estrela da Força Aérea (Indonésia)
A Estrela da Força Aérea foi criada em 14 de maio
de 1951, para agraciar os aviadores da Força Aérea Nacional. Graus: 1ª, 2ª e 3ª Classe. Fita: Azul
escuro com listras amarelas.

751A

Estrela das Forças Armadas (Chile)
A Estrela das Forças Armadas foi criada para
premiar civis e militares que tenham prestado
relevantes serviços ao país.

Estrela de Galípoli ,
Medalha (Turquia)

753

Estrela Gurkha de Sarasvati (Nepaul)
Ordem do Nepal, instituída pelo soberano deste
Estado na primeira metade do século XIX, e que
compreende uma só classe. A insígnia é uma
Medalha de ouro fino,que se usa do lado esquerdo do peito. A fita é azul,salpicada de flores
vermelhas,brancas e pretas.

754

Estrela de Guerra- 1965 - (Paquistão)
A Estrela de Guerra – 1965 – foi criada em dezembro de 1966, para agraciar o serviço de combate
no Paquistão Indo – 1965. Fita: Preta com uma
listra vermelha central.

755

Estrela da Guerrilha (Indonésia)
A Estrela da Guerrilha, foi criada em 1952, para
agraciar as contribuições para a Independência
da Indonésia. Fita: Vermelha com listras brancas.

756

Estrela de Honra,
Ordem da (Bulgária)
A Ordem da Estrela de Honra (Stara Planina) foi
instituída em 15 de julho de 1994, com base na
antiga Ordem da Estrela de Honra. Para agraciar
as contribuições excepcionais para a Republica
da Bulgária ou a cooperação internacional. Fita:
Branca com 3 listras vermelha,verde e branco.
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757

762

A Estrela de Honra da Policia foi criada em 25
de setembro de 1953, para agraciar os serviços
policiais. Fita: Preta com listras amarelas.

A Ordem da Estrela Militar foi criada em 1919,
para agraciar os oficiais pelo heroísmo em batalha ou para outros serviços notáveis. Essa Ordem
foi revisada em 9 de julho de 1953. Fita: Amarela
com faixa preta e listras azuis nas bordas.

Estrela de Honra da Policia
(Indonésia)

758

Estrela da Índia, Ordem da
(Índia – Reino Unido)
A Mais Exaltada Ordem da Estrela da Índia é
uma Ordem militar de cavalaria, fundada pela
Rainha Vitória em 23 de fevereiro de 1861, para
recompensar os serviços prestados à Inglaterra
nas Índias pelos europeus ou pelos indigenas.
Reorganizada em 1866 e 1876, é considerada
hoje como uma classe particular, aberta aos europeus, da Ordem de Vitória reservada para os
índios. O soberano é o Grão-Mestre e o Governador das Índias segundo Grão-Mestre. A Ordem
inclui membros de três classes distintas : Grande
Comandante (banda e placa), Comandadores
(Placa) e Cavaleiros. A fita é azul celeste listrada
de branco.Nenhum apontamento da Ordem foi
feito desde a Independência da Índia, em 1947.

759

Estrela do Iraque –
Republica – (Polônia)
A Estrela do Iraque foi criada em 14 de junho de
2007, para agraciar os participantes militares e
civis em missão no Iraque desde 2003. Fita: Amarela com bordas vermelhas, brancas e pretas com
uma faixa vermelha e branca ao centro.

760

Estrela de Maha Invencível Wira
(Indonésia)
A Estrela de Maha Invencível Wira foi criada em
1950, para agraciar a bravura militar. Fita: Amarela com listras vermelhas.

761

Estrela de Mataputera,
Ordem da (Indonésia)
A Ordem da Estrela de Mataputera, foi criada em
1959, para premiar os soldados que lutaram na
guerra da Independência . Graus: 1ª , 2ª , 3ª, 4ª
e 5ª Classe. Fita: Vermelha com listras amarelas.

Estrela Militar do Rei Fuad,
Ordem da (Egito)

763

Estrela Negra, Ordem da (Benin)
Ordem colonial, que se tornou francesa por
decreto de 10 de Maio de 1896, instituída pelo
Rei Toffa, em Porto Novo (1892). Tornou-se uma
Ordem francesa colonial em 10 de maio de 1896.
Foi descontinuada em 1963. Destinada a agraciar
os cidadãos de Benin e França especialmente os
membros das Forças Armadas francesas e, para
os serviços de Benin e região. Compreende cinco
classes : Grã-Cruz (banda e Placa), Comendadores (com placa), Comendadores (Aspa), Oficiais
e cavaleiros. O número de cavaleiros é limitado.
A fita é azul pálida.

764

Estrela de Ouro de Herói da CSSR,
Medalha (Checoslováquia)
A Estrela de Ouro de Herói da CSSR foi instituída
em 1955 com o advento do socialismo na Checoslováquia. Era destinada aos soldados comunistas
que lutaram para a implantação do regime militar
no país. Fita : vermelha .

764A

Estrela de Ouro de Montevidéu,
Medalha (Portugal)
A Medalha de Montevidéu foi uma distinção
militar criada por João VI de Portugal através de
três decretos, em 25 de julho e 11 de agosto de
1824. Esta condecoração foi criada para homenagear os voluntários reais d’El Rei que estiveram
envolvidos na tomada de Montevidéu entre 1822
e 1823.

765

Estrela da Oceania,
Ordem da (Hawai)
Ordem do Hawai,fundada pelo rei Kalakaua
I.Compreende cinco classes : Grã-Cruz, Grande
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Oficial, Comendador, Oficial, Cavaleiro. Duas
Medalhas,uma de ouro, outra de prata, foram
anexadas à Ordem.A fita é verde listrada de
branco.

766

Estrela Yugoslava, Ordem da
(Republica Socialista da Yugoslavia)
A Ordem da Estrela Yugoslava foi instituída em 1º
de fevereiro de 1954, para agraciar a cooperação
para a realização proeminente, cultural, politivo
ou cientifico e para o serviço para a paz entre as
nações. Fita: Violeta.

767

Estrela Polar, Ordem da (Mongólia)
A Ordem da Estrela Polar foi criada em 1936, para
agraciar os serviços militares e para o fortalecimento das Forças Armadas da República. Fita:
Verde com uma listra amarela ao centro.

768

Estrela de Serviço da Policia
(África do Sul)
A Estrela de Serviço da Policia foi criada em 20 de
Maio de 1963, para agraciar o serviço meritório
ou para o serviço de 30 anos irrepreensível. A
barra na fita indica um segundo premio. Fita:
Laranja com faixa branca e azul ao centro.

769

Estrela Polar, Ordem da (Suécia)
Ordem sueca, criada em 1748 por Frederico
I,modificada em 1844 por Carlos XIII. Esta Ordem,
destinada a recompensar o mérito civil, compreende quatro classes : Grande Comendador (banda
e placa) , Grã-Cruz (banda e placa),Comendador
(Medalha), Cavaleiro (roseta). A fita é preta.

770

Estrela de Prata, Medalha
(Estados Unidos)
A Medalha Estrela de Prata foi instituida em 9
de Julho de 1918, destinada a galhardoar os
soldados dos Estados Unidos que seja citado
por bravura em ação contra o inimigo. Fita: Azul,
branco e vermelho.

105

771

Estrela de Prata (Malí)
A Estrela de Prata de Mérito Nacional, foi criada
em 31 de Maio de 1963, para premiar os bons
e leais serviços prestados com eficiência, dedicação, iniciativa criativa e zelo no campo da
política, administração, serviços sociais, artísticos
e militares, por cinco anos. Graus: Leão e efígie.
Fita: Verde, amarelo e vermelho.

772

Estrela de 1939 – 45, Medalha
(Reino Unido)
A Estrela de 1939 – 45 foi criada pelo Reino Unido
para agraciar os voluntários da África do Sul que
serviram durante a Segunda Grande Guerra entre
3 de setembro de 1939 e 15 de agosto de 1945.
Fita: Azul,vermelha e Azul claro.

773

Estrela da Itália, Medalha
(Reino Unido)
A Estrela da Itália foi criada em 1945, pelo governo do Reino Unido, para agraciar os soldados e
voluntários para o serviço na Itália, Sicília, Grécia,
Iugoslávia, Córsega, Sardenha e na área entre 11
de Junho de 1943 e 8 de Maio de 1995. Fita: Branca com listra verde ao centro e bordas vermelhas.

774

Estrela da Romênia,
Ordem da (Romênia)
Ordem fundada pelo Príncipe Carlos I em 1877.
As cinco classes são : Grã-Cruz, Grande-Oficial,
Comendador, Oficial, Cavaleiro. A insígnia para os
militares é ornada de espadas. A fita é vermelha,
com uma dupla lista azul.

775

Estrela do Sinai, Ordem da
(Republica Árabe do Egito)
A Ordem da Estrela do Sinai foi criada em 1972.
É a mais alta condecoração egípcia por bravura
em combate. Graus: 1º e 2º Graus. Fita: Listras
de Vermelho, branco e preto.
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776

781

A Ordem da Estrela da Solidariedade Italiana foi
fundada pelo primeiro presidente da Republica
italiana Enrico De Nicola, em 27 de janeiro de
1947, para reconhecer a contribuição notável
para a reconstrução da Itália depois da Segunda
Guerra Mundial. A insígnia foi modificada em
2001,trazendo a inscrição “ Solidariedade Italiana”. É destinada a civis e militares estrangeiros.
Possui três classes: Grande Oficial, Comendador
e Cavaleiro. Fita: verde, com bordas vermelhas.

A Ordem da Estrela Vermelha foi criada em 6 de
Abril de 1930, para agraciar o pessoal do exército
pela distinção na defesa do país, tanto em tempo
de guerra como de paz. Fita : Vermelha com uma
faixa cinza ao centro.

Estrela da Solidariedade,
Ordem da (Itália)

777

Estrela de Valor,
Medalha (Colômbia)
A Medalha Estrela de Valor foi instituída em 27
de março de 1952, para agraciar os soldados
colombianos que prestaram serviços na guerra
da Coréia. Fita: branca com o Taeguk coreano e
bordas amarelas, azuis e vermelhas.

778

Estrela de Valor (Malásia)
A Estrela de Valor foi criada em 29 de Julho de
1960, para a extrema coragem e bravura em
combate. Fita : listras diagonais de branco, azul,
amarelo e vermelho.

779

Estrela de Valor Militar (Canadá)
A Estrela de Valor Militar canadense foi criada em
2 de fevereiro de 1993, para agraciar os militares
que tenham demonstrado coragem e valentia na
presença do inimigo. Fita: Vinho com duas listras
brancas nas bordas.

780

Estrela Vermelha, Ordem da
(Republica Popular Albânia)
A Ordem da Estrela Vermelha foi fundada em
1945. Criada para condecorar o pessoal das forças armadas que contribuíram de forma especial
durante a Segunda Guerra Mundial. Possuía uma
classe somente: Grande Estrela. Fita: Vermelha
com listra cinza prata ao centro.

Estrela Vermelha, Ordem da
(Rússia URSS)

782

Estrela Vermelha, Ordem da
(Tchecoslováquia)
A Ordem da Estrela Vermelha foi instituída em
1955 pelo governo socialista da Tchecoslováquia,
para agraciar os cidadãos que tenham trabalhado
na defesa do país e no reforço da capacidade de
defesa ou para o bom serviço no exército ou na
policia.Fita: Vermelha com listra vermelha escura
central e nas bordas.

783

Estrela da Jordânia,
Ordem da (Jordânia)
A Ordem da Estrela da Jordânia foi criada em
julho de 1949, pelo rei Abdullah Hussain, para
premiar os militares e civis por mérito. Graus:
Grande Colar, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro mais uma Medalha.

784

Estrela da Vitória 1941 (Etiópia)
A Estrela da Vitória foi criada em 1941 pelo Imperador Haille Selassie I, para agraciar todos os
soldados que participaram desse evento glorioso.
Fita: 18 listras vermelhas, amarelas e verdes.

785

Estrela do Trabalho ,
Ordem da (Tchecoslováquia)
A Ordem da Estrela do Trabalho foi criada em
1951, pelo governo socialista da Tchecoslováquia
para agraciar todos os cidadãos que tenham se
destacado no desenvolvimento do trabalho para
o enriquecimento do país. Fita: Azul pálido com
2 listras centrais e bordas brancas e vermelhas.
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786

Estrela do Trabalho Socialista,
Medalha (Tchecoslováquia)
A estrela do trabalho Socialista, foi criada em
1951 pelo governo socialista da Tchecoslováquia,
para premiar todos os cidadãos que tenham contribuído para o desenvolvimento do socialismo
no país. Fita: Vermelha.
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para o serviço de 15 ou 25 anos, ou aos civis para
o serviço de 15 anos com as Forças Armadas.
Possui três Classes. Fita azul com chevrons ouro
de acordo com o tempo de serviço.

792

Exército Polonês- Republica - ,
Medalha (Polônia)

A Medalha para a Vitória Cubana na Etiópia,
foi criada em 8 de setembro de 1989, por Fidel
Castro, para agraciar os soldados cubanos que
lutaram pela independência da Etiópia. Fita:
Vermelha, branca, azul, amarela e verde.

A Medalha do Exército Polonês foi criada em3
de Setembro de 1999, para agraciar o pessoal
de serviço para as Forças Armadas polonesas
na manutenção da paz ou de outras operações
internacionais, e para estudos em história militar polonesa. Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita:
Marron com bordas azuis, listras amarelas e friso
branco e vermelho ao centro.

788

793

787

Etiópia, Medalha da (Cuba)

Evadidos, Medalha dos (França)
A Medalha dos Evadidos foi criada em 20 de
agosto de 1926, para agraciar todos os prisioneiros de guerra que conseguiram fugir e retornaram ao serviço militar. Fita: Verde com larga tarja
laranja ao centro e bordas, também, laranjas.

789

Eudokimos Diokesis, Medalha
(Croácia)

Exército do Povo, Ordem do
(Republica Socialista da Yugoslavia)
A Ordem do Exército do Povo, foi instituída em
1º de Janeiro de 1952 e, descontinuada em 1991,
para o serviço às Forças Armadas e para o comando em tempo de paz. Graus: 1ª Classe, 2ª Classe
e 3ª Classe. Fita: Vermelha com bordas brancas.

794

Exército, Medalha do (Reino Unido)

A Medalha de Eudokimos Diokesis, foi instituída
em 1950, para agraciar os soldados que tenham
demonstrado coragem e bravura. Fita: Amarela
com duas listras pretas.

A Medalha do Exército foi criada em 28 de fevereiro de 1851, para agraciar o serviço no Exército
na Índia britânica entre 1799 e 1826. Fita: azul
pálido.

790

795

Expedicionária da Marinha,
Medalha (Estados Unidos)
A Medalha Expedicionária da Marinha foi instituída em 15 de agosto de1936, para agraciar
o pessoal da Marinha que desembarcaram em
território estrangeiro envolvidos em operações
contra a oposição armada. Fita: Azul com duas
listras amarelas.

791

Exército Nacional do Povo,
Medalha do (Argélia)
A Medalha do Exército Nacional do Povo, foi
instituída em 11 de fevereiro de 1986. Foi criada
para condecorar os membros das Forças Armadas

Exército, Medalha do (Síria)
A Medalha do Exército foi criada em 1º de agosto
de 1962, para comemorar os 20 anos da criação
do Exército Sírio.

795A

Exército em Operações no
Rio Uruguai, Medalha (Brasil)
Em 1864 hostilidades no Uruguai a brasileiros terminam por levar o Império a enviar um Exército
ao comando do Marechal João Propício Mena
Barreto e uma Esquadra ao comando do Marques
de Tamandaré para, em apoio ao Oriental Venâncio Flores (Colorado) depor o presidente Atanázio
Aguirre (Blanco). O principal episódio da guerra
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foi a tomada da cidade de Paissandú por tropas
orientais e brasileiras, com o apoio da Esquadra
Brasileira, depois de um assédio de dois meses.
A praça capitulou em 2 de janeiro de 1865. A
guerra terminou em 20 de fevereiro de 1865,
com a ocupação de Montevidéu. Para premiar
os soldados e após, por extensão, os marinheiros
brasileiros que lutaram nesta guerra foi criada a
Medalha citada pelo Decreto 3468 de 8 de março
de 1865. Ela era de ouro para generais, de prata
para oficiais, e de uma liga de cobre estanhada
para praças. A fita era azul ferrete e encarnada,
sem passador.

796

Exército Territorial,
Medalha do (Índia)
A Medalha do Exército Territorial foi criada em
1º de fevereiro de 1952 pelo Presidente da Índia,
para agraciar os oficiais do Exército Territorial de
vinte anos de serviço eficiente. Fita: Azul escuro
com uma listra laranja central e faixas brancas
laterais.

797

Excelência da Guiana,
Ordem de (Guiana)
A Ordem de Excelência da Guiana foi instituída
em setembro de 1956, como distinção e superioridade em qualquer campo do esforço de
importância nacional e internacional. Fita: Verde
com uma faixa amarela e vermelha ao centro.
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798

Família Imperial, Ordem da
(Reino Unido)
A Ordem da Família Imperial foi instituída pelo
rei George IV e sucedida pelos demais soberanos
ingleses. A Ordem é usada somente pelo soberano (se do sexo feminino) e por membros do sexo
feminino da Família Real.

799

Falcão,Ordem do (Islândia)
A Ordem Islandesa do Falcão foi criada em 3 de
julho de 1921 pelo rei Chistian X da Dinamarca
e Islândia. Os estatutos foram revistos em 11 de
julho de 1944 quando a Islândia tornou-se uma
republica. Essa comenda é destinada aos serviços
à Islândia ou à humanidade. Graus: Grã-Cruz,
Cavaleiro com estrela e Cavaleiro. Fita: Azul com
listras brancas e bordas vermelhas.

800

Falcão Branco, Ordem do
(Grão-Ducado de Saxe-Weimar)
A Ordem do Falcão Branco foi criada em 2 de
agosto de 1732, pelo Duque Ernst August, por
mérito civil e militar. Graus: Grã-Cruz, Comendador de 1ª Classe, Comendador, Cavaleiro de 1ª e
2ª Classes. Essa Ordem também foi destinada à
Albânia.Fita: Vermelha.

801

Faisal, Ordem do Rei
(Arábia Saudita)
A Ordem do Rei Faisal foi criada em 1976 pelo
rei Abdulaziz Fahad, para agraciar aqueles que
prestam importante serviço ao Estado saudita.
Graus : 4 Classes. Fita: Amarelo com bordas verdes e brancas com um fio preto.

802

Faid Djamanudin, Ordem de
(Republica do Afeganistão)
Ordem criada em 10 de setembro de 1982, para
premiar os representantes estrangeiros no país.
Era composta de duas classes: Comendador e

109

Cavaleiro. Fita nas cores : branca com uma faixa
amarela central e bordas de luz azul.

803

Faraday, Medalha-Prêmio
(Marinha – Brasil)
Instituída em 1923 pelo CMG Mario de Andrade
Ramos. Recompensar o aluno que mais se distinguir no estudo de Eletricidade. Características: de
ouro. An: efígie de Miguel Faraday, circundada
pela inscrição: “Prêmio Faraday”. : alegoria sobre
o emprego da Eletricidade na Marinha,tendo na
parte superior a divisa “FAC e SFERA” e na parte
inferior “Escola Naval, Brasil, 1923”.

804

Felaha, Ordem dos (Egito)
A Ordem dos Felaha foi criada em maio de 1900,
para agraciar feitos militares. Fita: Verde com
listras amarelas.

805

Felipe O Magnânimo,
Ordem de (Alemanha)
A Ordem de Felipe, O Magnânimo foi criada em
1º de Maio de 1840, para agraciar os embaixadores e membros da Casa Real. Graus: Grã-Cruz,
Comendador de 1ª e 2ª Classe, Cruz de Honra,
Cavaleiro de 1ª e 2ª Classe. Fita: Vermelha com
bordas azuis.

806

Fênix, Ordem da (Egito)
Suprema Real Sagrada Ordem da Fênix, representativa das tradições etiópico – egípcias, do
patrimônio heráldico dinástico da Domus Regia
Aethiopice Supra Aegyptium (Casa Real Teocrática de Kash), denominada Grande Níbia. A Ordem
tem origem imemorial, tendo sido restaurada
em 12 de Janeiro de 1995, por ato soberano do
Chefe de nome e de Armas da Coroa de Kash. A
Ordem tem por finalidade galardoar as pessoas
que se destacarem em seu meio social, exemplificando méritos e virtudes incomensuráveis.
Possui os graus : Grão-Colar, Grã-Cruz, Grande
Oficial, Comendador e Cavaleiro.
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807

812

A Ordem da Fênix foi criada em 13 de Maio de
1926,para agraciar os cidadãos gregos que se
destacaram nos campos da Administração Pública, Ciências, Artes e Letras, Comércio, Industria e
Transportes. Graus : Grã-Cruz, Grande Comendador, Comendador, Oficial, Cavaleiro. Fita: Laranja
com bordas pretas.

A Ordem dos Feridos foi criada em 4 de Julho de
1953, para agraciar os cidadãos civis e militares
feridos enquanto atuam a serviço do Estado. Fita:
Verde com borda amarela.

808

A Ordem de Ferdinando I foi criada em 10 de
Maio de 1929 e interrompida em 18 de fevereiro
de 1937. Para agraciar aqueles que através de
uma atividade nacional ou ações militares contribuíram para a união de todos os romenos. Graus:
Colar, Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador,
Oficial e Cavaleiro. Fita : Azul escuro com uma
faixa em ouro e vermelho ao centro.

Fênix, Ordem da (Grécia)

Ferida, Medalha de
(Republica da Áustria)
A Medalha de Ferida foi instituída em 11 de Junho
de 1975, para condecorar os feridos em combate.
Possui dois graus: 1ª Classe: para aqueles soldados cujas feridas afetaram permanentemente. 2ª
Classe: Para feridas menores cuja recuperação é
completa. Fita: verde escuro com listras vermelhas nas bordas.

809

Ferida, Medalha de
(Império Austro-Húngaro)
Conhecida como a Medalha Ferida, criada em 12
de agosto de 1917, para condecorar os feridos
e doentes durante a 1ª Guerra Mundial. Para
os beneficiários feridos em combate, até cinco
listras vermelhas foram adicionados à Medalha
um passador na fita, com cada faixa significando
um exemplo em que o beneficiário foi ferido.Fita:
verde com bordas vermelhas.

810

Ferida, Medalha de (Indonésia)
A Medalha de Ferida foi criada em fevereiro de
1954, para agraciar os soldados que foram gravemente feridos em combate e para sustentar
essas feridas na ação.Fita: Verde e amarela com
um friso branco ao centro.

811

Feridas, Medalha de (Vietnã do Sul)
A Medalha de Feridas foi instituída em 1953,
para premiar o pessoal militar que tenha sido
ferido em combate e aos funcionários do governo
feridos no cumprimento do dever pelo inimigo
ou rebelde. Fita: Amarelo com bordas verdes e
brancas e friso vermelho ao centro.

Feridos, Ordem dos (Síria)

813

Ferdinando I, Ordem de
(Reino da Romênia)

814

Feridos, Medalha de
(Estado Independente da Croácia)
A Medalha de Feridos foi instituída em 8 de abril
de 1843, para aqueles soldados que foram mortos ou feridos em combate. Graus: ouro e prata.
Fita: Vermelha e branca com listras azuis.

815

Feridos, Medalha dos (Iraque)
A Medalha dos Feridos da Republica do Iraque, foi
instituída em 1983, para sustentar os feridos em
serviço ativo. Fita: Branca com bordas vermelhas.

816

Feridos em Campanha,
Medalha dos (Portugal)
A Medalha dos Feridos em Campanha, criada
em 28 de maio de 1946, é atribuída aos militares
que, em campanha ou em circunstâncias com
ela diretamente relacionadas, tenham sofrido
uma diminuição permanente, caracterizada pelo
prejuízo ou perda anatômica de qualquer órgão
ou função. Foi criada originalmente como uma
insígnia, a 5 de Outubro de 1918, pelo Decreto
Nº 4886, consistindo de fita simples, com a designação de “ Insígnia de Mutilados e Estropiados
de Guerra”. O seu desenho consiste do seguinte:
An: estrela de cinco pontas, cinzeladas, cada uma
terminada por uma esfera armilar pequena; ao
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centro, um disco carregado de um Emblema
Nacional rodeado de um listel circular com a
legenda “Feridos em Campanha”, em letras de
tipo elzevir, maiúsculas. Re: Idêntico ao an, mas
tendo ao centro um disco com a legenda “Morrer
mas Devagar”, em letras tipo elzevir, maiúsculas,
dispostas em três linhas, cercando a legenda,
duas vergônteas de louro, frutadas e cruzadas
nos topos proximais. A fita é vermelha, com duas
linhas verticais verdes.

817

Ferroviária, Medalha (França)
A Medalha Ferroviária foi criada em 1913 para
premiar todos os ferroviários que prestaram
relevantes serviços à França . Fita: Azul, Branca
e Vermelha.

818

Fevereiro Vitoriosa,
Ordem de (Tchecoslováquia)
A Ordem de Fevereiro Vitoriosa foi instituída
em 1973 para premiar as atividades públicas e
contribuir para o desenvolvimento da Tchecoslováquia socialista e para a promoção das relações
internacionais. Fita: Azul escuro com uma faixa
vermelha central.

819

Fiel Serviço Militar,
Medalha do (Indonésia)
A Medalha do Fiel Serviço Militar foi criada em
1958, para agraciar os militares que tenham
desempenhado excelente serviço ao longo de
vários anos. Fita: Azul Claro com uma listra Azul
Escuro no centro.

820

Fiéis ao Trabalho,
Medalha de (Ducado de Anhalt)
A Medalha de Fiéis ao Trabalho foi instituída em
29 de setembro de 1862, pelo Duque Albert do
Ducado de Anhalt, para premiar os cidadãos que
se dedicassem, fielmente, ao trabalho de engrandecimento do Ducado.Uma classe somente. Fita:
Listras iguais de vermelho, verde e branco.

111

821

Fiéis de Serviço, Medalha de
Honra (Reino do Afeganistão)
A Medalha de Honra de Fiéis de Serviço e Boa
Conduta do reino do Afeganistão, foi criada em
1942 pelo rei Mohammed Zahir Shah. Essa condecoração foi descontinuada em 1973. Possuía
três classes: ouro, prata e bronze.

822

Fidelidade, Ordem da
(Reino da Albânia)
A Ordem da Fidelidade do Reino da Albânia foi
fundada em 22 de Janeiro de 1926 por Ahmed
Bem Zogu (o então Presidente da Albânia, depois
rei Zog I) e alterada em 1940 sob o governo italiano. Possuía quatro classes: Grã-Cruz, Grande
Oficial, Comendador e membros. Com a invasão
italiana e, sob regime facista, foi adicionada em
1940, mais a classe de Diretor. Fita: azul claro
(quase cinza) com o preto, vermelho e preto
numa listra central. Com o término da Segunda
Guerra Mundial, essa Ordem a descontinuidade
em 1945.

823

Fidelidade, Ordem da (Grão Ducado
de Baden - Alemanha)
A Ordem da Fidelidade foi instituída em 17 de
junho de 1715. Destinada a condecorar os cidadãos alemães que defendessem com honra o
Grão Ducado de Baden. Graus: Grã-Cruz e Estrela
da Grã-Cruz. Fita: amarela com listras e bordas
douradas.

824

Fidelidade, Medalha de (Kelantan)
A Medalha de Fidelidade foi criada em 1925, para
agraciar os oficiais do Exército que tenham mantido fidelidade à coroa de Kelantan. Fita: Verde
escuro com listras vermelhas e bordas pretas.

825

Fiji, Ordem das Ilhas (Fiji)
A Ordem das Ilhas Fiji foi criada em 8 de março de
1995, para agraciar cidadãos nacionais e estrangeiros. Graus: Companheiro, Oficial, Presidente,
Vogal e mais uma Medalha. Fita: vermelha com
uma faixa branca central .
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826

828A

Ordem de cavalaria austríaca fundada em 1849,
pelo Imperador Francisco José I, para recompensar os serviços de qualquer natureza. cor vermelha carregada. Possui três classes: Grã-Cruz,
Estrela de Comendador, Comendador e Cavaleiro.
Francisco José I foi imperador da Áustria e rei da
Hungria. Nasceu em Viena em 1830 e faleceu na
mesma cidade em 1916. Subiu ao trono em 1848.
No seu reinado deu-se a Sublevação da Itália e
da Hungria (1849), a Guerra da Itália (1859), a
guerra Austro-Prussiana (1866), a Constituição
da Tríplice Aliança (1878), e a anexão da Bósnia
e Herzegovina. No interior teve de aceitar o regime dualista, isto é, a divisão do poder entre a
Áustria e a Hungria.

Medalha da Guerra Franco-Prussiana criada em
1870-1871 para premiar os soldados que participaram dessa guerra. Foram fabricadas com o
metal derretido de canhões franceses capturados
durante a Guerra.

827

829

Francisco José, Ordem de
(Império Austro-Húngaro)

Francisco de Miranda,
Ordem de (Venezuela)
A Ordem de Francisco de Miranda é conferida
pela Republica da Venezuela em memória de
Francisco de Miranda (1754 – 1816). Esta honra
nacional e condecoração foi criada para reconhecer os cidadãos venezuelanos e estrangeiros
que tenham contribuído para as ciências, para o
progresso do país, para as ciências humanas ou
que tenham mérito excepcional. Existem diversas variações nesta ordem. Era originalmente
uma Medalha, criada em 1934,no entanto, foi
estabelecido como uma Ordem em28 de julho de 1939. Esta homenagem, conferida pelo
Presidente da Venezuela, foi criada em 1930. A
legislação subseqüente a alteração da Ordem,de
lei anterior sobre a condecoração foi promulgada
em julho de 1943. Mais recentemente, foi revista
em 2006, que estabelece os diferentes níveis ou
classificações dentro da Ordem.

828

Francisco Morazán,
Ordem de (Honduras)
A Ordem de Francisco Morazán, foi criada em 1º
de Março de 1941, por Mérito Geral.Graus: Grã-Cruz com Estrela de Ouro e Prata, Comendador,
Oficial e Cavaleiro. Fita: Azul com listra branca
no centro.

Franco-Prussiana,
Medalha da Guerra (Alemanha)

828B

Franco-Prussiana,
Medalha Comemorativa (Belgica)
Atribuida a todos os militares e ex-militares que
serviram no Exército Belgaentre 15 de Julho de
1870 e 05 de Março de 1871. Esta Medalha foi
instituída pelo Rei Alberto I, em 20 de setembro
de 1911, para comemorar a mobilização do Exército Belga durante a Guerra Franco-Prussiana.

Frank Pais, Ordem de (Cuba)
A Ordem de Frank Pais, foi criada por Fidel Castro
para os cidadãos cubanos e estrangeiros que
tenham se dedicado ao serviço da educação.
Classes: 1ª e 2ª Classes. Fita: Branca com uma
borda vermelha e uma azul.

830

Fraternidade Ecumênica,
Ordem da (Brasil)
A Ordem do Mérito da Fraternidade Ecumênica
instituída em 1996, pelo Diretor Presidente da
LBV – Legião da Boa Vontade – o jornalista José
de Paiva Neto, visa a corporificar a mensagem de
Solidariedade e união anunciada no Parlamento
Mundial da Fraternidade Ecumênica – o ParlaMundi – da Legião da Boa Vontade, localizado
em Brasília/DF. A Comenda foi criada como forma de homenagear as pessoas físicas e jurídicas
que mais contribuem, nos cenários nacional e
internacional,em favor do bem-estar comum e
de uma sociedade justa e solidária.

831

Frederico o Grande,
Ordem de (Alemanha)
Ordem criada na Alemanha após a guerra de
1870. Destinada aos oficiais que comandaram
um exército de cerca de 25.000 homens. A fita é
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negra, com duas largas orlas cor de laranja. Frederico II – O Grande – nasceu em Berlim em 1712
e faleceu em Potsdam em 1786. Subiu ao trono
em 1740. Guerreiro ilustre e hábil administrador,
foi o fundador da grandeza da Prússia.

I Grande Guerra, a Gazeta de Londres anunciou
a atribuição da Medalha para membros dos serviços que voassem 127 vezes. No decorrer da I
Guerra Mundial a Medalha da Força Aérea foi
concedida 129 vezes.

832

835

Ordem Wurtemburguesa, fundada em 1º de janeiro de 1830 pelo rei Guilherme I, e reformada
em 1856, 1870 e 1886. Compreende cinco classes: Grande Cruz – com a coroa e, ou espadas;
Comendador da Cruz – 1ª Classe; Comendador
da Cruz – 2ª Classe; Cruz de Cavaleiro – 1ª Classe; Cruz de Cavaleiro – 2ª Classe. A Ordem de
Frederico foi organizada para contemplar civis e
militares que tenham obtido mérito ante à ações
do inimigo. Premiado com a Ordem na Primeira
Guerra Mundial : Grande Cruz com coroa e espadas : 11; Grande Cruz com Espadas: 12; Comendador – 1ª Classe: 19; Comendador 2ª Classe:
49; Cavaleiro – 1ª Classe: 1.766; Cavaleiro – 2ª
Classe: 5.111. A fita é azul celeste. Frederico I ,
rei de Wurtemberg, nasceu em 1754, e faleceu
em 1816. Sucedeu a seu pai em 1797,com o titulo
de Duque de Wurtemberg, e o seu Ducado foi
elevado a reino (1806).

A Medalha das Forças de Reserva do Ar, foi instituída em 1º de Abril de 1964, para o comportamento exemplar,eficiência e fidelidade durante
um período de três anos à serviço da Reserva
da Força Aérea. Fita: Verde com bordas azuis,
brancas e amarelas.

Frederico de Wurtemberg,
Ordem de (Alemanha)

833

Força Aérea, Medalha da (Malásia)
A Medalha da Força Aérea foi criada em 17 de
Julho de 1968, para os membros da Real Força
Aérea da Malásia por atos de bravura e devoção
ao dever como piloto. Fita: Listras Diagonais de
azul e amarelo .

834

Força Aérea, Medalha da
(Grã-Bretanha)
A Medalha da Força Aérea foi fundada em 03
de Junho de 1918, e revisada em 24 de Julho de
1918. A Medalha foi atribuída a Sargentos por
um ato ou atos de bravura, coragem e devoção
ao mesmo tempo de serviço de vôo,embora não
em operações ativas contra o inimigo. A Medalha
foi concedida a indivíduos que não estavam na
Força Aérea , mas prestando serviço distinto na
aviação em vôo real. Para os serviços durante a

Forças de Reserva do Ar –
Medalha das (Estados Unidos)

836

Forças Armadas,
Medalha das (Singapura)
A Medalha das Forças Armadas foi criada em
1973 e revisada em 1999. Para agraciar os soldados e membros da SAF, por serviços prestados
no exterior. Caso o serviço seja de grande risco
é acrescentado uma estrela de bronze na respectiva fita. Fita: Azul com amarelo ao centro e
pequena linha verde.

837

Força de Defesa,
Medalha da Real (Lesoto)
A Medalha da Real Força de Defesa de Lesoto foi
criada em setembro de 1973, para agraciar os
soldados que contribuem para a Defesa do país.
Fita: Roxo com uma faixa verde central.

838

Força Aérea por Longo Serviço,
Medalha da (Nova Zelândia)
A Medalha da Força Aérea por Longo Serviço
foi criada em 6 de maio de 1985 pela rainha
Elizabeth II, para o serviço de 15 anos em tempo integral no RNZAF. Fita: Metade azul escuro,
metade marron e bordas brancas.

839

Força Aérea,
Medalha da (Honduras)
A Medalha da Força Aérea foi criada em 25 de
setembro de 1949, para agraciar os componentes
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da Força Aérea hondurenha. Fita: Azul claro com
uma faixa branca ao centro.

840

Força de Defesa,
Medalha (Emirado de Abu Dhabi)
Medalha instituída em 13 de julho de 1968,
pelo governo do Emirado de Abu Dhabi, para
recompensar os soldados que contribuíram
para compor a força de defesa de Abu Dhabi.
A condecoração possui três classes: ouro, prata
e bronze correspondendo aos 15 anos (ouro),
10 anos (prata) e 5 anos (bronze) de serviços
prestados. A Fita é vermelha, com quatro faixas
brancas para o centro.

841

Força de Defesa,
Medalha da (Bahamas)
A Medalha da Força de Defesa foi instituída em
14 de fevereiro de 1979, para premiar todos os
cidadãos que prestam serviços voluntários à força
de defesa das Bahamas. Fita: verde com uma
faixa branca central.

842

Força de Defesa Faithful,
Medalha da (Bahamas)
A Medalha da Força de Defesa Faithful, foi instituída em 1996, para premiar os soldados e praças
que contribuem para a manutenção da defesa em
todo o território das Bahamas. Fita: Verde com
uma listra amarela e duas tarjas pretas laterais.

843

Força de Defesa,
Medalha da (Austrália)
A Medalha da Força de Defesa, foi instituída em
20 de abril de 1982, para premiar o serviço de 15
anos nas Forças Armadas da Austrália. Fita: Azul
com duas listras em ouro.

844

Força de Defesa,
Medalha da (Irlanda)
A Medalha da Força de Defesa foi criada em
1961, para agraciar o serviço de sete anos com
as Forças de Defesa de Reserva. Fita: Azul com
bordas amarelas.

845

Força de Defesa da Medalha
de Serviço (Emir. Abu Dhabi)
Condecoração instituída em 1966. Descontinuada: 1976 a incorporação das Forças de Defesa de
Abu Dhabi para as Forças Armadas da Republica
dos Emirados Árabes Unidos.

846

Força de Emergência – UNEF –
Medalha da (Nações Unidas)
A Medalha da Força de Emergência –UNEF –
fundada em novembro de 1956 para garantir e
fiscalizar a cessação das hostilidades, auxiliando
a retirada das Forças Armadas da França, Israel e
Reino Unido da Grã-Bretanha a partir do território egípcio. A missão foi encerrada em junho de
1967 a pedido do Egito. Fita: Amarelo areia com
linhas pretas nas bordas e listra azul ao centro.

847

Força de Emergência das Nações
Unidas, Medalha da (Canadá)
A Medalha da Força de Emergência das Nações
Unidas foi criada em novembro de 1956, para os
soldados que participaram das Forças das Nações Unidas, para garantir e fiscalizar a cessação
das hostilidades incluindo a retirada das forças
armadas da França, Israel e no Reino Unido da
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte do território
egípcio e depois da retirada, para servir como
um tampão entre as forças egípcias e israelenses.
A missão foi encerrada, a pedido do Egito, em
junho de 1967.

848

Forças Armadas, Medalha das
(Noruega)
A Medalha das Forças Armadas foi criada em
1982, para os atos de heroísmo, enquanto em
serviço ativo. Fita: Vermelha com três listras
amarelas.

849

Forças Armadas, Medalha das
(Nova Zeelândia)
A Medalha das Forças Armadas foi criada em 6
de Maio de 1985, pela rainha Elizabeth II, para
os oficiais das Forças Armadas da Nova Zeelân-
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dia e militares que tenham completado 15 anos
de serviços irrepreensiveis. Fita: Azul, com tarja
preta ao centro,listras vermelhas e bordas azuis
escuras.

850

Forças Armadas,
Medalha das (Filipinas)
A Medalha das Forças Armadas foi criada para
agraciar todos os soldados com serviços meritórios ao Exército, Marinha e Aeronáutica. Fita:
Azul com uma faixa verde e amarela ao centro.

851

Forças Armadas,
Medalha das (Nicarágua)
A Medalha das Forças Armadas foi criada para
premiar o serviço nas Forças Armadas para 5, 10
, 15 ou 20 anos. Fita: metade Vermelha , metade
Branca.

852

Forças Armadas,
Medalha (Mongólia)
A Medalha comemorativa dos 60 Anos das Forças
Armadas, foi criada em 1981, para agraciar os
militares que tenham uma boa folha de serviços
prestados à Republica Popular da Mongólia. Fita:
vermelha com listras pretas.

853

Forças Armadas, Medalha de
Honra das (Costa do Marfim)
A Medalha de Honra das Forças Armadas foi
criada em 0utubro de 1971, para premiar todos
os componentes das forças armadas da Costa do
Marfim, que tenham desempenhado relevantes
serviços à nação. Fita: Verde.

854

Forças Policiais, Ordem do
Mérito das (Canadá)
A Ordem do Mérito das Forças Policiais Canadenses foi criada em 2000, para agraciar membros
das forças policiais que tenham praticado atos e
ou serviços que recomendem honra e destaque.
Graus: Companheiro, Oficial e Membro. Fita: Azul
com uma listra dourada no centro.
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855

Forças Terrestres,
Ordem do Mérito das (Indonésia)
A Ordem do Mérito das Forças Terrestres foi
criada em 22 de outubro de 1950, para agraciar
os oficiais que tenham desempenhado importantes serviços à Indonésia. Fita: Verde com listras
vermelhas e amarelas.

856

Força de Reserva,
Medalha da (Austrália)
A Medalha da Força de Reserva, foi instituída
em 20 de abril de 1982, para premiar os oficiais
das Forças de Reserva com mais de 15 anos de
serviços prestados à Austrália. Fita: Azul com uma
listra amarelo ouro central.

857

Força Aérea para Civil,
Medalha da (Estados Unidos)
A Medalha da Força Aérea para Civil foi instituida
para agraciar os funcionários civis que prestam
relevantes serviços à Força Aérea dos Estados
Unidos da América. Fita: Azul comtres linhas
pontilhadas de ouro ao centro.

858

Força Naval do Nordeste,
Medalha da (Brasil)
Criada pelo Decreto Nº35587, de 02 de junho de
1954. Rememorar os serviços que a FNN prestou
ao Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e
a ser concedida aos oficiais e praças que nela
efetivamente serviram nos seus Estado-Maior e
Menor de seu Comando ou tripulando os navios
que as constituíram: a) aos oficiais que comandaram a FNN, durante a 2ª Guerra Mundial serão
conferidas Medalhas de ouro; b) aos oficiais do
EM da FNN e aos Comandantes dos navios que as
constituíram serão conferidas Medalhas de prata; c) aos oficiais e praças que, designados para
servir na FNN, efetivamente prestaram serviços
de guerra embarcados em seus navios, como
membros de suas tripulações, quer servindo no
Estado-Maior e Menor do seu Comando serão
conferidas Medalhas de bronze. Características:
esta Medalha, que repousa sobre uma ancora
com a respectiva boca, ostenta no an a figura
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quimérica do leão marinho em atitude agressiva,
simbolizando os mares onde a Força Naval do
Nordeste lutou para assegurar a integridade e
a honra da Pátria. No re, a legenda “Força Naval
do Nordeste 1942- 1945”. Por meio de um passador adornado com dois golfinhos estilizados,
a Medalha pende de uma fita branca de 37 mm
de largura com duas listras verdes de 7 mm
cada uma. Uso: a Medalha de ouro será usada
pendendo de um colar de fita preso ao pescoço.
As de prata e bronze serão presas ao peito, do
lado esquerdo.
PS: Com as mesmas características foi criada a
Medalha da Força Naval do Sul, porém, com a fita
formada por três listras iguais, sendo branca a do
centro e azuis a dos extremos. Na listra branca
há duas verdes de 2 mm de largura, igualmente
afastadas das bordas.

859

Formação, Medalha de
(Republica Árabe do Egito)
A Medalha de Formação foi criada em 1959, para
aqueles que conseguem um alto padrão em sua
formação, ou que são feridos durante o treinamento. Duas Classes: Ouro e Prata. Fita: Branca
com listras vermelhas.

860

Fortaleza, Ordem da
(Vietnã do Norte)

resistência ao ataque dos paraguaios. Conforme
desenhos e instruções baixadas com o Decreto
supracitado,todas as praças de linha e Guarda Nacional da Guarnição do Forte usariam a Medalha
pendente de uma 31mms, com três listras iguais:
preta a do centro e vermelhas as laterais. Os Oficiais Superiores receberam a Medalha em ouro,
os Capitães e subalternos em prata,e os praças
em uma liga de cobre e estanho. As Medalhas são
ovaladas e medem 25 X 20 mms. As Medalhas
seriam, para todos os agraciados, utilizadas no
lado esquerdo do peito. Representavam no an:
entre dois ramos de louros a inscrição “Valor e
Lealdade”. No re 26, 27, 28 de Dezembro – Forte
de Coimbra 1864 . Através do Decreto Nº 4158
de 21 de abril de 1868, a Medalha foi também
concedida aos oficiais e praças da frotilha de
Mato Grosso, atendendo ao valor e denodo que
deram provas na resistência oposta aos ataques
dos paraguaios nos dias 26,27 e 28 de dezembro
de 1964.

862

Florentino Alejo , Medalha (Cuba)
A Medalha Florentino Alejo, foi criada por Fidel
Castro para agraciar os cidadãos cubanos que
tenham se destacado na metalurgia e eletrônica.
Fita: Vermelha com uma tarja preta e branca para
a esquerda.

863

A Ordem da Fortaleza foi criada em 23 de setembro de 1963, para premiar o serviço superior na
libertação do sul. Graus: três graus. Fita: Vermelha, azul com três listras brancas nas bordas.

Fuad I, Colar de (Egito)

861

864

Através do Decreto Nº 3492, de 8 de julho de
1865, referendado pelo então Ministro da Guerra Ângelo Muniz da Silva Ferraz, sua Majestade
o Imperador Dom Pedro II, concedeu o uso de
uma Medalha à guarnição defensiva do Forte
de Coimbra,atendendo ao valor e intrepidez na

A Medalha Comemorativa do Fundo de Pensões
Marítimo foi criada em 1907, para premiar todos
os marinheiros que tenham se transferido para a
reserva por ato de aposentadoria. Fita: Azul com
bordas amarelas.

Forte de Coimbra, Medalha
(Guerra do Paraguai – Brasil)

O Colar de Fuad I foi criado em 1936, pelo rei Farouk .Essa comenda foi descontinuada em 1952.
Era destinada aos Chefes de Estado estrangeiros.

Fundo de Pensões Marítimo,
Medalha do (Grécia)
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G

Gabriela Silong, Ordem de (Filipinas)
A Ordem de Gabriela Silong foi criada para agraciar as mulheres que são Chefes de Estado e, ou
esposas de Chefes de Estado. Fita: Vermelha com
bordas azuis e amarelas.

866

Gallantry, Ordem dos
(Republica do Afeganistão)
A Ordem dos Gallantry, foi instituída em 29 de
Outubro de 1985, para homenagear todos os
cidadãos afegãos que trabalharam para a criação
da Republica Popular Democrática do Afeganistão. Essa Ordem foi descontinuada em 1992.

867

Gallantry no Ar, Medalha de
(Reino Unido)
A Medalha de Gallantry no Ar foi criada em 1943,
para a Royal Air Force, para agraciar atos de bravura em operações aéreas contra o inimigo. Fita:
Azul claro com bordas azuis escuras.

868

Gallantry, Medalha (Nova Zeelândia)
A Medalha Gallantry, foi criada em setembro de
1999 pela rainha Elizabeth II em substituição da
Cruz da Força Aérea , Medalha de Serviços Distintos e Medalha Militar. Para agraciar atos de
bravura em situações de perigo. Fita: Vermelha
com uma listra roxa ao centro e bordas brancas.

869

Gallantry, Estrela de (Austrália)
A Estrela Gallantry foi instituída em 15 de Janeiro
de 1991. Essa Medalha foi criada para premiar
os atos de grande heroísmo e bravura em ação.
Fita: laranja escuro com chevrone em laranja.

870

Galhardia, Medalha de (Cingapura)
A Medalha de Galhardia foi criada em 1962, para
agraciar os atos de galhardia e coragem notável
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em circunstância realizada em perigo extremo.
Fita: branca com faixa azul ao centro e linhas
vermelhas nas laterais.

871

Gastão Motta, Medalha
Almirante (Brasil)
Aviso Nº 3470-A, de 21 de Outubro de 1955. Distinguir o melhor aluno do Corpo de Intendentes
da Marinha nas disciplinas do ensino técnico de
Intendência. O prêmio consta de Medalha de
prata e diploma. Características: Medalha de
35 mm de diâmetro,conforme desenhos anexos
onde se observa : no an, uma folha de acanto com
pecíolo voltado para a esquerda e para cima, superposta sobre a haste de uma âncora,em torno
deste distintivo as inscrições “Prêmio Almirante”,
à esquerda, “Gastão Motta”, à direita, e em baixo, MCMLV, ano de sua criação. Tudo isto está
inscrito em um circulo cuja circunferência é um
cabo e possui a mesma dimensão do diâmetro da
Medalha. Re: a expressão – ao Mérito – inscrita
em um círculo constituído de um cabo com as
extremidades voltadas para baixo, formando um
nó direito. Fita: de seda chamalotada, de 35 mm
de largura, constituída por cinco faixas verticais,
como se segue: a 1ª e a 5ª que formam as extremidades serão de cor vermelha, com 5 mm de
largura cada uma; e a 3ª ou seja a faixa central
será de cor azul-marinho com 15 mm de largura.

872

Gediminas, Ordem das (Lituânia)
A Ordem de Gediminas foi criada em 1927, para
agraciar os Chefes de Estado. Reintegrada com
o advento da Republica em 12 de Setembro de
1991, para premiar o desempenho em escritórios
públicos e privados. Cinco Classes. Fita: Amarelo
com duas faixas pretas de cada lado.

873

Ghizi Muhammad Khan,
Medalha (Republica Afeganistão)
Medalha instituída em 10 de Abril de 1980, para
lembrar Ghizi Muhammad Khan – herói do Afeganistão – Essa Medalha possuía uma única classe:
1ª Classe – Medalha em ouro – A fita branca com
uma borda preta e amarela.
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874

Ghunzee 1839, Medalha de
(Reino Unido)
A Medalha de Ghunzee 1839, foi instituída para
a participação no assalto à fortaleza de Ghunzee
em 21 à 23 de Julho de 1839. Fita: Vermelha e
verde.

875

Gendarmerie, Medalha da (Gabão)
A Medalha Gendarmerie foi criada em agosto de
1960. Fita: Amarela com uma faixa azul central
e bordas azuis.

876

Geral de Campanha, Medalha
(Guerra do Paraguai – Brasil)
Cinco meses após o fim da Guerra do Paraguai,
o Governo Imperial concedeu uma Medalha ao
Exército, por Decreto Nº 4560 de 06 de agosto
de 1870, referendado pelo Barão de Muritiba
–Ministro de Estado dos Negócios da Guerra –
atendendo aos relevantes serviços prestados
pelo Exército em Operações Contra o Governo
do Paraguai, pelos Oficiais Generais, Oficiais
Superiores, Capitães e Subalternos, e praças
que formaram tal Exército. Através do Decreto
Nº 4573 de 20 de Agosto de 1870, referendado
pelo Ministro da Marinha, Barão de Cotegipe,
fez-se extensiva a Medalha à Armada, premiando
seus oficiais, classes anexas e praças da Marinha.
Estendeu-se posteriormente o uso da Medalha
aos aliados do Brasil na Guerra do Paraguai, ou
seja, aos Uruguaios e Argentinos. Confeccionada
em bronze dos canhões apreendidos do inimigo,
a Medalha apresenta uma fita representando
as cores nacionais e dos aliados, em cinco listas
de igual largura e verticais, na seguinte ordem:
verde, branca, azul,branca e amarela. A fita foi
confeccionada em duas larguras: aquela concedida pelo Governo Imperial com 35 mms e
a vendida pela joalheria Victor Resse e a Casa
Ramos Sobrinho,de 26 mms. Em 26 de Agosto
de 1870, o Ministério da Guerra encomendou
em Paris, por intermédio de nossa Legação, 4.000
metros de fita. Os Oficiais Generais e Superiores,
Capitães, subalternos, praças dos mais diferentes corpos do Exército, da Guarda Nacional, dos
Voluntários da Pátria e da Policia, bem como os

empregados civis, usavam a Medalha no lado
esquerdo do peito, pendente de fita mencionada,
presa a um passador no centro, do qual se achava
inscrito o número de anos de Campanha. Sobre
os passadores: são conhecidos três variantes
daqueles fabricados em prata e ouro. O da Casa
da Moeda,mais largo, o do Barão de São Victor,
menor, e outro fabricação mais grosseira, cujo fabricante desconhecemos. Os passadores eram de
ouro para Oficiais Generais e Oficiais Superiores;
de prata para Capitães e subalternos, em bronze
para os praças de pret. Para a inscrição de 1 ano no
passador,foi contado o tempo mínimo de 9 meses,
desprezadas as frações. Para o mesmo fim era
igualmente computado o tempo em que o agraciado tivesse deixado de servir, em conseqüência dos
ferimentos recebidos em combate. A Medalha tem
o formato de uma cruz, muito parecida com a Cruz
de Malta, tendo no an uma coroa fechada de ramos
de carvalho, símbolo do valor militar, entrelaçada
de duas fitas. Ao centro, a inscrição “Campanha do
Paraguai”. No re da Medalha há a mesma coroa, tendo ao centro a data de sua criação: “ 6 – 8 – 1870”.
Para passar a fita,um acabamento diferenciado,
com um arco ligando as extremidades superiores
da cruz. Em 3 de setembro de 1870 o gravador
Luster foi encarregado de gravar as matrizes para
esta Medalha. Em 18 de abril de 1871 começaram
a ser cunhadas as primeiras Medalhas, executada
por João Pedro Soares de Lima. Em 19 de fevereiro
de 1872 foram entregues à Tesouraria da Casa da
Moeda 500 Medalhas. Os gravadores F. J. da Costa,
M. J. da Silveira, A. J. da Silveira, A.L.S. Teixeira e F.
J. dos Santos foram encarregados da cunhagem de
6.500 Medalhas, concluídas em 04 de novembro
de 1872. Existiam dois cunhos desta Medalha, o
da Casa da Moeda e o da Joalheria Victor Resse. As
diferenças dos fabricantes são quase inperceptiveis,
sendo a Medalha do Victor Resse com maior relevo
e melhor acabamento.

877

Geórgia, Medalha da (Nações Unidas)
A Medalha da Geórgia foi instituída em fevereiro
de 1994, para a Missão de supervisionar o cessar-fogo entre a Geórgia e a Abkhuzia. Fita: Azul
claro ladeado por listras brancas e verdes com
bordas azuis escuros.
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Georgy Dimitrov, Medalha de
(Republica Popular da Bulgária)
A Medalha de 100 Anos de Georgy Dimitrov, foi
instituída em 1982, para marcar o centenário de
Georgy Dimitrov. Fita: Vermelha com uma listra
verde e branca.

879

George, Medalha de (Reino Unido)
A Medalha de George foi criada em 24 de setembro de 1940, pelo rei George VI, para agraciar atos
de coragem. Fita: Vermelho com cinco estreitas
listras azuis.

880

George I, Ordem Real de (Grécia)

119

883A

Glória Parenthal, Ordem da (Russia)
Instituida em 13 de maio de 2008, para os pais
que tem levantado pelo menos 4 crianças como
cidadãos da Federação Russa. Fita: branca com
duas estreitas listras azuis.

884

Glória Nacional, Ordem da (China)
A Ordem da Glória Nacional foi criada em 8 de
novembro de 1937, para distinguir contribuições
para a Defesa Nacional no âmbito da invasão
estrangeira. Fita: vermelha com bordas amarelas.

885

Glória, Ordem Militar da
(Republica Bielo-Russia)

A Ordem Real de George I foi criada pelo rei
Constantine I, em 16 de Janeiro de 1915. Foram
concedidas classes em divisões civis e militares,
com a Medalha nas três categorias : Grã-Cruz,
Comendador e Cavaleiro. A Ordem Real de George I foi formalizada para o serviço distinto ao
Reino da Grécia. Fita: Vermelha.

A Ordem Militar da Glória da Republica de Bielo-Russia, foi instituída em 13 de abril de 1995,
para premiar um serviço meritório nas forças
armadas. Fita: Vermelha, Verde, Laranja e Preto.

881

Instituída em 17 de Maio de 1982. Por mérito
no desenvolvimento da indústria, agricultura,
transportes e outros ramos da economia nacional
da Republica Democrática do Afeganistão; para
o estado excepcional e obras publicas ; o valor
no negócio por conquistas revolucionárias; o
fortalecimento da economia e das comunicações
culturais do RDA com outros Estados. Essa Ordem
foi descontinuada em 1992. Fita azul com três
listras estreitas centrais.

George e Constantino,
Ordem de (Grécia)
A Real Ordem de SS. George e Constantino, foi
criada em 1936 pelo Rei George II, para agraciar os serviços especiais dedicados à Casa Real
Grega. Graus: Colar, Estrela, Grã-Cruz, Cavaleiro
Comendador, Comendador e Cavaleiro (Medalha
de ouro e prata).

882

Golfo Pérsico, Medalha (Canadá)
A Medalha do Golfo Pérsico foi instituída em
1991, para premiar o serviço por 30 dias nas operações para libertar o Kuwait,entre 2 de agosto
de 1990 e 27 de junho de 1991. Fita: Areia com
azul escuro, vermelho e bordas azul claro.

883

Glória, Ordem da (Turquia)
Criada em 1831 pelo Sultão Muhammed II. Fita
vermelha com uma listra verde de cada lado.

886

Glória, Ordem da (Republica
Democrática do Afeganistão)

887

Germânica, Ordem (Alemanha)
A Ordem Germânica é a mais importante condecoração conferida pelo Partido Nazista. Tal
premiação foi inicialmente instituída por Adolf
Hitler como homenagem póstuma ao Ministro
do Reich Fritz Todt em seu funeral em fevereiro
de 1942.Uma segunda premiação foi realizada
no funeral do SS Obergruppenfuhrer Reinhard
Heychich em junho do mesmo ano. A Ordem
Germânica era uma condecoração pessoal de
Adolf Hitler, e concedida somente para aqueles
que demonstraram um extremo valor nos servi-
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ços prestados ao Estado e ao Partido. Por essa
razão, e pelo fato do re da Medalha ter uma cópia
da assinatura do Fuher, ela era informalmente
conhecida como “ Ordem de Hitler”. Receptores : Konstantin Hierl (24/02/1945); Karl Hanke
(12/04/1945); Karl Holz (19/04/1945); Arthur
Axmann (28/04/1945). Homenagens Póstumas
: Reinhard Heydrich (09/06/1942); Adolf Huhnlein (21/06/1942); Vitor Lutze (07/05/1943);
Adolf Wagner (17/04/1944); Josef Busckel
(03/10/1944); Rudolf Schmundt (07/10/1944).

892

888

A Medalha de Gratidão foi criada em 13 de julho
de 1917, para agraciar todos os cidadãos franceses que prestaram serviços em favor das vitimas
de guerra. Fita: Branca com bordas azul,branca
e vermelha.

Gendarmerie Nacional,
Medalha da (França)
A Medalha Gendarmerie Nacional foi criada em
5 de setembro de 1949. Fita: Azul com uma listra
branca e amarela ao centro e bordas vermelhas.

889

General Khrulev,
Medalha do (Rússia – Federação)
A Medalha do General de Exército Khrulev foi
criada em 10 de Julho de 2004, para agraciar
oficiais superiores de logística das Forças Armadas para o serviço de longo período. Fita: preta,
laranja, azul e vermelho.

890

General Margelov,
Medalha do (Rússia – Federação)
A Medalha do General de Exército Margelov foi
criada em 5 de Maio de 2005, para agraciar o
serviço de apoio de tropas aerotransportadas,
ou no suporte e desenvolvimentos de operações
aéreas. Fita: preto,laranja,azul e verde.

891

General Komarovsky,
Medalha (Rússia – Federação)
A Medalha do general de Exército Komarovsky,
foi criada em 2 de Maio de 2006, para agraciar
o serviço ao Ministério da Defesa , e para o desenvolvimento da construção militar. Fita: Preto,
laranja e vermelho.

Gustavo e Victória,
Medalha de (Suécia)
A Medalha Comemorativa das Bodas de Prata do
príncipe Gustavo e Victória da Suécia, foi criada
em 1906, para premiar os membros da casa real.
Fita: Azul com bordas amarelas e um friso amarelo e vermelho ao centro.

893

Gratidão, Medalha da (França)

894

Grã-Cruz da Polônia (Polônia)
A Grã-Cruz da Polônia foi criada em 01 de Fevereiro de 1957, para agraciar veteranos da
insurreição da Grande Polônia de 1918 contra a
Alemanha, como resultado de que a cidade de
Poznan retornasse ao domínio da Polônia. Fita:
Azul escuro comlistras vermelhas nas bordas.

895

Gratidão às Forças Armadas,
Medalha de (Gabão)
A Medalha de Gratidão às Forças Armadas do
Gabão foi criada em 13 de Março de 1961. Destinada a premiar todos os soldados das Forças
Armadas do Gabão. Fita: Verde com faixa amarela
e sete listras azuis com bordas brancas.

896

Gratidão à Guarda Republicana
(Gabão)
A Medalha de Gratidão à Guarda Republicana
do Gabão, foi criada em março de 1961, para
agraciar os componentes da Guarda Republicana
que tenham prestado bons serviçosno período
de 10 anos. Fita: Verde com duas listras pretas
e bordas brancas.

897

Gratidão , Medalha de - Escoteiro –
A Medalha de Gratidão é concedida a pessoas,
sócias da União Escoteira do Brasil ou não, ou
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entidades que tenham prestados grandes e
comprovados serviços a órgãos ou ao Movimento
Escoteiro em Geral. A Condecoração pode ser
concedida nos graus : Bronze, por grandes serviços prestados ao Grupo Escoteiro,órgãos locais
ou de nível superior do Movimento ; Prata, por
grandes serviços prestados em nível regional ou
em seqüência ao grau bronze; e Ouro, por grandes e relevantes serviços prestados ao Movimento Escoteiro, em geral, ou em seqüência ao grau.

898

Grande Cruz de Valor,
Medalha da (Rodésia)
A Medalha da Grande Cruz de Valor, foi criada em
4 de novembro de 1970, para agraciar a valentia
e coragem na frente de combate. Fita: Vermelha
com uma listra ao centro em amarelo,branco e
verde.

899

Grande Líder, Ordem do (Paquistão)
A Ordem do Grande Líder foi criada em 19 demarço de 1957, para agraciar serviços de alto mérito
ao Estado, tanto civis como militares. Graus : 4
classes. Fita: Verde com bordas brancas e uma
faixa preta ao centro.

900

Grande Conquistador,
Ordem do (Republica da Líbia)
A Ordem do Grande Conquistador foi criada para
agraciar civis e militares que tenham prestado
serviços relevantes ao Estado. Fita: Verde.

901

Grandes Lagos, Ordem dos (Ruanda)
A Ordem dos Grandes Lagos foi criada em 15 de
fevereiro de 2003, para agraciar os defensores
do meio-ambiente. Graus: Grande Cruz,Grande
Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita:
Verde, amarelo e vermelho.

902

Creenhalgh, Medalha-Prêmio
(Marinha – Brasil)
Criada na Escola Naval, em 15 de Novembro de
1895, pelo GMG Antonio Alves Câmara, para comemorar o heróico feito do Guarda Marinha João

121

Guilherme Greenhalgh. Conferido anualmente
aos Guardas Marinha que tenham alcançado
no curso da Escola uma soma determinada de
pontos, sem notas de punições rigorosas, de
aproveitamento inferior a 8 nos exames finais e
a 6 em qualquer exames ou exercícios, viagens de
instrução e aptidão para o oficialato. Características : Medalha de Ouro. An : efígie da Republica
circundada pelas palavras – Republica dos Estados Unidos do Brasil – e o ano da fundação do
prêmio – 1895. : um ramo de louro entrelaçado
em um emblema da Marinha, tendo em permeio
uma fita com o dístico “Ao Mérito” e todo orlado
com os dizeres “ Prêmio Greenhalgh – Escola
Naval”.

903

Griffin, Ordem do (Grão-Ducado de
Mecklenburg-Schwerin - Alemanha)
A Ordem de Griffin foi criada para agraciar os
súditos que tenham desempenhado relevantes
serviços à coroa e, também destinada aos Embaixadores. Graus: Grã-Cruz, Cruz de Comendador,
Cruz de Oficial, Cruz de Honra,Cruz de Cavaleiro.
Fita : Amarelo com bordas vermelhas.

904

Grimaldi, Ordem dos
(Principado de Mônaco)
A Ordem dos Grimaldi foi criada em 18 de Novembro de 1954, para agraciar as pessoas que tenham contribuído para o prestigio do Principado,
com distinção. Graus: Cavaleiro da Grande Cruz,
Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.
Fita: Branca com pequenas listras vermelhas
nas bordas.

905

Grunwald, Ordem da (Polônia)
A Ordem do Cruzeiro do Grunwald foi criada em
8 de novembro de 1943 como premio da Guarda
Guardiã Ludowa (uma organização de resistência), e incorporado ao sistema oficial em 23 de
Dezembro de 1944. Foi descontinuada em 1992.
Por mérito de organizar e comandar as Forças Armadas. Graus: 1ª , 2ª e 3ª Classe. Fita: Vermelha
com uma listra central branca e as bordas verdes.
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906

Guarda, Medalha da (Dinamarca)
A Medalha da Guarda foi criada em 6 de setembro de 1988, para agraciar todos os soldados
que prestaram 40 anos de serviço na Guarda
Principal. Fita: Verde escuro com bordas azuis
e brancas.

907

Guarda-Costeira,
Medalha da (Estados Unidos)
A Medalha da Guarda-Costeira foi instituída em
4 de Agosto de 1949, para agraciar os membros
que, ao servir, a qualquer titulo a Guarda-Costeira, distinguem-se por serviços meritórios em
um dever de grande responsabilidade.Fita: Azul
pálido com bordas roxas e listras brancas.

908

Guarda da Fronteira,
Republica , Medalha (Polônia)
A Medalha de Guarda da Fronteira foi criada em
8 de Outubro de 2004, para agraciar os membros
da Guarda de Fronteiras que tenham contribuído
com mérito para a defesa e proteção da fronteira.
Também pode ser concedida a civis e estrangeiros
no auxilio da Guarda de Fronteira. Graus: Ouro,
Prata e Bonze. Fita: Verde com listras vermelha
e branca ao centro.

909

Guarda de Missolongi, Medalha
Comemorativa da (Grécia)
A Medalha Comemorativa da Guarda de Missolongi foi criada em 1827, para premiar a guarda
pessoal do presidente Missolongi da Grécia. Fita:
Azul.

910

Guarda- Civil, Cruz de Mérito
da (Finlândia)
A Cruz de Mérito da Guarda – Civil foi criada em
27 de junho de 1938, para agraciar os méritos
dessa corporação. Fita: Verde com uma tarja
preta no centro e bordas brancas.

911

Guerra, Medalha de (Noruega)
A Medalha de Guerra foi criada em 23 de Maio

de1941, para premiar noruegueses e militares
estrangeiros e civis que participaram dos esforços
para conseguir a libertação da Noruega. Fita:
Vermelha com dupla borda amarela.

911A

Guerra, Medalha de (Nova Zeelândia)
Instítuida em 30 de setembro de 1948 por George
VI. Para oserviço de um mês de tempo integral
ou seis meses de serviço nas Forças Armadas, na
Reserva ou Guarda Nacional entre 03 de setembro de 1939 e 02 de setembro de 1945.

912

Guerra da China,
Medalha de (Reino Unido)
A Medalha de Guerra da China foi criada para
agraciar a participação na “Guerra do Ópio” entre
5 de Julho de 1840 e 29 de agosto de 1842. Fita:
Vermelha com bordas amarelas.

913

Guerra da Abissínia,
Medalha da (Reino Unido)
A Medalha da Guerra da Abissínia foi criada em
1º de Março de 1869, para agraciar o serviço da
expedição para o resgate de Theodore, o rei da
Abissínia, de 4 de outubro de 1867 a 19 de abril
de 1868. Fita: Vermelha com bordas brancas.

914

Guerra do Afeganistão,
Medalha da (Reino Unido)
A Medalha da Guerra do Afeganistão foi criada
em outubro de 1842, para a participação em
Campanhas na região da Índia e Afeganistão,
entre outubro de 1841 e outubro de 1842. Fita:
Vermelho, branco, amarelo e azul.

915

Guerra de 1848 – 50,
Medalha da (Dinamarca)
A Medalha Comemorativa da Guerra de 1848 –
50 foi criada em 15 de setembro de 1851, para
agraciar todos os soldados que participaram
dessa guerra. Fita: Vermelha com listra branca e
borda brancas.
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916

Guerra de 1940 – 41, Medalha
Comemorativa da (Grécia)
A Medalha Comemorativa da Guerra de 1940 –
41 foi criada em outubro de 1942, para agraciar
todos os soldados que tiveram participação
efetiva nesse movimento bélico. Fita: Azul com
bordas brancas e uma faixa branca ao centro.

917

Guerra de 1941 – 45, Medalha
Comemorativa da (Grécia)
A Medalha Comemorativa da Guerra de 1941
– 45 foi criada em 1947, para agraciar todos os
soldados e oficiais que participaram em Campanhas e ações durante a 2ª Guerra Mundial. Fita:
Vermelho, Azul e Verde.

918

Guerra Colonial,
Medalha da (Império Alemão)
A Medalha da Guerra Colonial foi criada em . Fita:
Preta com bordas brancas.

919

Guerra Patriótica – 1812,
Medalha da (Rússia Imperial)
A Medalha comemorativa da Guerra Patriótica
em 1812, foi criada em 1910 para relembrar importante movimento russo. Fita: Vermelha com
bordas pretas.

920

Guerra Patriótica, Ordem da
(Rússia URSS)
A Ordem da Guerra Patriótica foi criada em 20
de Maio de 1942, para agraciar os soldados que
tenham demonstrado bravura e desenvoltura
durante a guerra contra a Alemanha. Graus: 1ª
e 2ª Classes. Fita: Vermelha e marron.
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uma Medalha em ouro, prata ou bronze, com
uma inscrição diferente.

921A

Guerra da Palestina,
Medalha da (Republica do Iraque)
A Medalha da Guerra da Palestina foi criada em
1959, para agraciar os soldados que participaram
na coalizão árabe contra o recém-formado Estado
de Israel, entre Maio de 1948 e Abril de 1949,
quando tropas iraquianas foram retiradas. Fita:
Verde com bordas pretas e uma faixa vermelha
central.

921B

Guerra Contra o Paquistão,
Medalha (India)
Desde a independência de ambos os países, em
1947, houve três grandes guerras e um conflito
menor entre a India e o Paquistão. Todos os
conflitos armados entre os dois países tiveram
como causa a região disputada da Caxemira. Essa
condecoração foi criada para premiar os soldados
que lutaram nessa guerra.

922

Guerra 1978 – 79,
Medalha da (Tanzânia)
A Medalha da Guerra de 1978 – 79 foi criada para
o serviço na guerra com a Uganda que culminaram coma queda do ditador Idi Amin Dada. Fita:
Vermelho com duas linhas pretas.

923

Guerra 1965,
Medalha de (Paquistão)
A Medalha de Guerra 1965 foi criada para premiar os serviços gerais na guerra Indo-Paquistão.
Fita: Verde com azul claro, azul escuro e bordas
vermelhas.

921

924

Medalha finlandesa pela Guerra no Inverno de
1939/1940. A condecoração foi instituída em 02
de agosto de 1940 e era cunhada em ferro negro.
A inscrição do re “Kunnia Isanmaa”, significa :
“Honra, Pátria”. Os estrangeiros podiam receber

A Medalha de Guerra 1971, foi criada para premiar os serviços gerais na guerra Indo-Paquistão.
Fita : Verde com uma listra cenral em azul, azul
escuro e vermelha.

Guerra de Inverno,
Medalha para (Finlândia)

Guerra 1971, Medalha de (Paquistão)
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925

Guerra da Continuação,
Medalha da (Finlândia)
A Medalha da Guerra da Continuação foi criada
em 12 de maio de 1957, para a participação na
Segunda Guerra Mundial(1941/45). Fita: Azul
escuro com listra brancas estreitas.

926

Guerra 1814 – 1815, Medalha da
(Ducado de Saxe-Altemberg)
A Medalha da Guerra de 1814-15 foi criada para
agraciar o serviço contra Napoleão Bonaparte.
Fita: Verde com uma borda amarela e preta listrada horizontalmente.

927

Guerra de Inverno,
Medalha da (Finlândia)
A Medalha da Guerra de Inverno foi criada em
2 de agosto de 1940, para agraciar o serviço
prestado pelos finlandeses durante a guerra de
inverno de 1940. Fita: Preta com duas listras
vermelhas no centro.

bro de 1918. Fita: Vermelha com uma grande
faixa amarela no centro.

931

Guerra, Medalha de (Reino Unido)
A Medalha de Guerra foi criada em 1945, pelo
Reino Unido, para agraciar todos os soldados e
voluntários que lutaram em tempo integral nas
Forças Armadas por 28 dias entre 3 de Setembro
de 1939 e 2 de Setembro de 1945. Fita: Azul
com faixa branca e vermelha ao centro e bordas
vermelhas.

932

Guerra 1939, Medalha da (Polônia)
A Medalha da Guerra de 1939 foi criada em 7
de Julho de 1981, para agraciar os veteranos do
Exército polonês , membros da Defesa Nacional
e de outros grupos envolvidos na defesa da Polônia, em setembro/outubro de 1939. Fita: Cinza
clara com uma faixa vermelha ao centro ladeada
por duas faixas brancas.

933

928

Guerra 1939 – 45,
Medalha de (Iraque)

A Medalha Comemorativa da Guerra de 1864, foi
criada em 14 de abril de 1865, para agraciar todos
os soldados que participaram dessa guerra. Fita:
Vermelha com listras e bordas brancas.

934

Guerra de 1864, Medalha da
(Dinamarca)

A Medalha de Guerra foi criada em 1945, para
premiar os voluntários que lutaram durante o 2º
Grande Conflito mundial. Fita: Branca com bordas
pretas e listras vermelhas.

929

Guerra Árabe – Israelense,
Medalha da (Republica do Iraque

Medalha Comemorativa dos 60 Anos do Término
da 2ª Guerra Mundial foi criada em 27 de setembro de 2004, para agraciar todos os soldados
e voluntários que participaram desse conflito
mundial. Fita: Vermelha, azul e branca.

935

Guerra Mundial, Medalha
(Tchecoslováquia)

930

Guerra 1914-18, Medalha
Comemorativa da (Bélgica)
A Medalha Comemorativa da Guerra de 1914-18
foi instituída em 1919, para agraciar os soldados
belgas que prestaram serviços nas forças armadas entre 1º de Agosto de 1914 e 11 de Novem-

A Medalha da Guerra Árabe-Israelense, foi criada
em 1973, para agraciar os soldados que prestaram serviços na Guerra contra os Israelitas em
1973, onde as forças iraquianas lutaram ao lado
da Síria. Fita: Vermelha com uma faixa amarela.

Guerra do Golfo,
Medalha da (Argentina)
A Medalha da Guerra do Golfo foi instituída em
1991 para premiar os soldados argentinos que
lutaram na guerra do Golfo Pérsico. Fita: Azul
claro com listras azul e branco nas bordas.
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936

941

A Medalha da Guerra contra os Índios norte-americanos foi instituída em 21 de janeiro de
1907, para o serviço militar em uma campanha
contra as tribos indigenas entre 1865 e 1891. Fita:
Vermelha com duas listras pretas.

A Medalha da Guerra da Independência da Indonésia, foi criada em março de 1955, para agraciar os soldados que lutaram nesse movimento
libertador. Graus: 1ª e 2ª Classe. Fita: Vermelha
e branca.

937

942

A Medalha Comemorativa da Guerra Greco-Turca foi criada em 1914, para agraciar todos
os soldados que participaram dessa guerra. Fita:
Branca com uma listra vermelha central e borda
azul pálida.

A Medalha Comemorativa dos 10º Aniversário
da Guerra do Golfo foi criada em 02 de Maio de
2001 para agraciar os soldados que participaram
desse conflito. Fita: Laranja com bordas azuis,
vermelho e branco.

938

943

A Medalha Comemorativa da Guerra Greco –
Búlgara foi criada em 1915, para agraciar todos
os soldados e voluntários que participaram da
guerra contra a Bulgária em 1913. Fita: Azul pálido com riscas brancas e uma borda branca com
listra verde ao centro.

A Medalha Comemorativa da Guerra da Coreia
foi criada em 11 de agosto de 1970, para comemorar a participação da Etiópia na Guerra da
Coréia. Fita: Azul, branca com bordas vermelhas,
amarelas e verdes.

939

Guerra, Medalha de
(Exército – Brasil)

Guerra dos Índios,
Medalha da (Estados Unidos)

Guerra Greco – Turca 1912/13,
Medalha Comemorativa da (Grécia)

Guerra Greco – Búlgara,
Medalha Comemorativa da (Grécia)

Guerra, Medalha de
(Império Austro-Húngaro)
A Medalha de Guerra foi instituída em 1892,
para premiar os soldados que se destacaram nas
atividades bélicas. Uma única classe:ouro.Fita:
azul e amarelo com listras horizontais estreitas
e bordas azuis e amarelas.

940

Guerra por Bravura, Medalha de
(Império Austro-Húngaro)
A Medalha de Guerra por Bravura foi instituída
em 1890, para premiar os atos de bravura em
ação. Classes: ouro e prata. Fita: vermelha e branca com listras horizontais estreitas com bordas
vermelhas e brancas.

Guerra da Independência,
Medalha da (Indonésia)

Guerra do Golfo, Medalha
(Tchecoslováquia)

Guerra da Coréia, Medalha
Comemorativa da (Etiópia)

944

Criada pelo Decreto-Lei Nº 6.795 de 17 de agosto
de 1944. Regulamentada pelo Decreto 16.821
de 13 de Outubro de 1944. Premiar os oficiais da
ativa, da reserva e reformados e civis que tenham
prestado serviços relevantes de qualquer natureza,
referentes ao esforço de guerra,preparo de tropa,
ou desempenhado missões especiais confiadas
pelo Governo, dentro ou fora do país. Foi também
outorgada a militares dos Exércitos das Nações
amigas ou aliadas que colaboraram no esforço de
guerra nacional. Características : è uma cruz do
Templo com um dístico central onde se encontra
o Cruzeiro do Sul (das Armas Nacionais). A cruz se
acha sobreposta numa coroa de louro e de carvalho
(símbolo do valor militar e do valor cívico). Re : em
alto relevo, está gravada a data 22-VII-1942, que é
a da declaração de Guerra do Brasil. Fita : de seda
chamalotada, de cor amarela, com bordadura de
cor verde nos lados.
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945

947

A Medalha Anti-Guerrilha foi criada em 1956,para
agraciar os soldados que participaram da batalha
nas montanhas Jiri em 1954-55. Fita: Verde com
duas listras brancas de cada lado.

Ordem criada por Guilherme I de Nassau, rei
dos Países Baixos , em 1815. Fita cor de laranja,
com uma estreita listra azul-escura de cada lado.
Guilherme I de Nassau, nasceu em Haya, rei dos
Países Baixos em 1815. Perdeu a Bélgica em 1830
e reinou em seguida sobre a Holanda. Abdicou
em 1840. (1792 – 19443).

Guerrilha, Medalha da
(Republica da Coréia)

946

Guelphic , Ordem Real de
(Alemanha e Grã-Bretanha)
A Real Ordem Guelphic, também conhecida
como a Hanoverian Guelphic Order, foi uma
Ordem de Cavalaria britânica , instituída em 28
de abril de 1815 pelo Príncipe Regente (depois
Jorge IV). Já não é conferida desde a morte do Rei
Guilherme IV em 1837, quando findou a união
entre o Reino Unido e Honover. A Ordem tinha
esse nome em homenagem à Casa de Welph.
A Ordem incluiu duas divisões, Civil e Militar
e, tinha três classes, em ordem decrescente de
importância : Cavaleiro da Grande Cruz, Cavaleiro
Comandante e Cavaleiro.

Guilherme,
Ordem Militar de (Holanda)

947A

Guilherme I, Ordem de (Alemanha)
Ordem criada pelo Kaiser Guilherme Frederico
Luiz de Hohenzollern que, nasceu em Berlim em
09 de março de 1797 e faleceu em Berlim em 09
de março de 1888. Foi rei da Prussia e o primeiro Kaiser (imperador) da Alemanha unificada.
Pertencia à poderosa Casa de Holenzollem e era
filho de Frederico Guilherme III e da rainha Luisa
de Macklembug-Strelitz.
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948

Hafiz, Ordem de (Marrocos)
A Ordem de Hafiz foi criada em 7 de agosto de
1910,pelo sultão Hafiz. Descontinuada em 11 de
janeiro de 1913 e restabelecida pelo Despacho do
Alawaidis Sharifian, para premiar civis e militares
de mérito. Graus: 5 classes.

949

Haakon VII – Liberdade – (Noruega)
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Brunswick, em 25 de Abril de 1834, com o
nome do fundador da casa ducal. Cinco classes
com duas espécies de condecorações, conforme se concede a civis e militares: Grã-Cruz,
Grande Comendador, Comendador, Cavaleiro
de 1ª e 2ª Classe. Fita vermelha orlada de
amarelo. Henrique,o Leão, Duque de Saxe e da
Baviera,nasceu em Ravensburg (1129 – 1295);
célebre pelas suas lutas com Frederico Barba-Roxa e Henrique VI.

954

Henrique Hart, Medalha (Cuba)

A Medalha Haakon VII- Liberdade – foi criada em
18 de Maio de 1945, para distinguir os noruegueses e estrangeiros, militares e civis em serviço na
Noruega durante a II Guerra Mundial. Fita : Azul.

A Medalha de Henrique Hart, foi criada por Fidel
Castro, para agraciar os cubanos com 25 anos
de serviços prestados na Administração Pública.
Fita: preta com uma listra vermelha e branca
para a esquerda.

950

955

A Medalha Militar de Haille Selassie I, foi criada
em 1946 para agraciar os atos de bravura ou esforço contínuo e distinto no campo de batalha.
Fita: Verde e vermelha no sentido horizontal.

Criada pelo Decreto Nº 37.406 de 31 de Maio
de 1955. Regulamentada pelo mesmo Decreto e
pela Portaria 743, de 30 de Agosto de 1955. Alterada pelo Decreto 95 de 31 de Outubro de 1961 e
1263 de 11 de Novembro de 1962, Portaria 1304,
de 15 de Junho de 1959 e Decreto 57.175, de 04
de Novembro de 1965. É conferida aos militares
da ativa e do Magistério do Exército que hajam
concluído ou venham a concluir, anualmente, em
primeira época, os cursos das seguintes escolas
: AMAN, ESSE e EVE, ESAO, IME, ESA, ESCEME.
Academias Militares estrangeiras : 1º lugar de
suas turmas, nos cursos de formação de oficiais.
A Medalha só será conferida quando o primeiro
lugar for obtido com grau 8 ou superior e em
turma de, no mínimo, 10 alunos. Aos militares
que forem aprovados em 1º lugar em concurso
de títulos e provas, para o Magistério do Exército,
em caráter efetivo, desde que tenham obtido
grau igual ou superior a 8, dentre no mínimo
10 candidatos. Em caso algum poderá o militar
receber duas vezes uma Medalha de curso de
mesma categoria. O militar que, tendo recebido
uma Medalha, vier a fazer jus a outra categoria
mais elevada, devolverá a anterior e só poderá
usar a última recebida. An : no centro, um sabre
sobreposto à esfera armilar, envolvidos por uma

Haille Selassie I,
Medalha Militar de (Etiópia)

951

Hederstegn, Medalha (Noruega)
A Medalha Hederstegn foi instituída em 1942,
para agraciar os soldados que tinham demonstrado bravura e coragem frente ao inimigo. A
Comenda deixou de existir com o termino da
Grande Guerra, em 1945.

952

Henrique, O Navegador,
Ordem de (Portugal)
A Ordem de Dom Henrique – O Navegador – foi
criada em 2 de Junho de 1960, para agraciar cidadãos e instituições que contribuam para o desenvolvimento da marinha e sua história. Graus:
Grã-Cruz, Grande Oficial, Oficial, Comendador e
Cavaleiro. Fita: Azul, branco e preto.

953

Henrique, O Leão,
Ordem de (Brunswick - Alemanha)
Ordem militar e civil criada no Ducado de

Hermes, Medalha Marechal
(Exército – Brasil)
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coroa de louros,atada por um laço. Re : Emblema do Exército projetado sobre o contorno
geográfico do Brasil, circundado pela inscrição
“Marechal Hermes – Aplicação e Estudo”. Bronze: para as praças e Cursos de Formação para
Oficiais. Prata : Curso de Aperfeiçoamento de
Oficiais e para os militares professores adjuntos
de catedráticos efetivos. Prata dourada: Cursos
de EM, Engenheiro Militar e para os professores
catedráticos efetivos do Magistério Militar. Fita:
de gorgorão de seda chamalotada, de cor azul
ultramar com duas palas, no centro,sendo uma
verde e outra amarela.

956

Herói da Republica de Belarus,
Medalha (Bielo-Rússia)
A Medalha de Herói da Republica de Belarus,foi
instituída em 13 de Abril de 1995, para agraciar
o serviço excepcional para o Estado e a sociedade, em nome da liberdade, independência e
prosperidade da Republica de Bielo-Russia. Fita:
Vermelha e Verde.

957

Herói da Republica Oriental Alemã,
Medalha de
A Medalha de Herói foi criada em 1975, para
agraciar todos os cidadãos – civis ou militares –
que prestaram relevantes serviços ou lutaram
para preservar a Republica Oriental da Alemanha.
Fita: Vermelha .

958

Herói da União Soviética,
Medalha (Rússia – URSS)

960

Herói da Guerra de Libertação,
Ordem do (Bósnia-Herzegovina)
A Ordem do Herói da Guerra de Libertação foi
instituída em 1994, para agraciar os soldados
que, com denodo, lutaram para a Libertação da
Bósnia. Fita: Azul com listras brancas nas bordas.

961

Herói do Povo, Medalha (Albânia)
A Medalha “Herói do Povo” foi criada em 09 de
Julho de 1945. Em 1954 foi feita uma revisão.
Foi destinada aos detentores do titulo “Herói do
Povo”, que poderia ser concedida por heroísmo
na guerra ou um grande serviço prestado ao
Estado e, ou às cidadãos albaneses. Possui uma
única classe: 1ª Classe – Medalha em ouro – Fita:
vermelha com uma faixa horizontal preta.

962

Herói do Trabalho Socialista,
Medalha (Albânia)
A Medalha “Herói do Trabalho Socialista” foi instituída em 25 de Outubro de 1954 pelo governo da
Republica Popular Socialista da Albânia. Era destinada aos detentores do titulo “Herói do Trabalho
Socialista”, atribuído aos cidadãos, coletivos e
às fabricas que realizaram conquistas notáveis
na produção, agricultura, ciências e invenções.
Possuía uma classe somente: 1ª Classe – Fita:
vermelha com listra preta vertical.

963

Herói do Trabalho,
Medalha de (Coréia do Norte)

A Medalha de Herói da União Soviética foi criada
em 1º de Agosto de 1939, pelo Comitê Comunista
para agraciar civis e militares que tenham prestado serviços ao Estado. Fita: Vermelha.

A Medalha Herói do Trabalho foi criada em
1985,para agraciar todos os cidadãos da Republica Democrática da Coréia do Norte que tenham
prestado relevantes serviços ao país. Fita: Vermelha com bordas amarelas.

959

964

Herói da Rússia,
Medalha de (Rússia)
A Medalha de Herói da Rússia foi criada em 20
de Março de 1992, pelo governo da Federação
Russa, para agraciar os detentores do título de
“Herói da Rússia” atribuído por bravura. Fita:
Branca, Azul e Vermelha.

Herói do Trabalho,
Medalha (Mongólia)
A Medalha de Heroi do Trabalho foi criada em
31 de Dezembro de 1956, para agraciar os serviços recompensados como titulo de “Herói do
Trabalho”. Fita: Vermelha.
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965

Herói do Trabalho,
Medalha de (Cuba)
A Medalha de Herói do Trabalho da Republica
de Cuba foi criada em dezembro de 1979, para
agraciar os trabalhadores que tenham se destacado em seu campo de trabalho escolhido. Fita:
Baseada na Bandeira Cubana.

966

Herói do Trabalho Socialista,
Medalha de (Rússia URSS)
A Medalha de Herói do Trabalho Socialista foi
criada em 22 de Maio de 1940,pelo Presidente
da União Soviética, para agraciar aqueles que
foram concedidos o titulo de “Herói do Trabalho
Socialista”. Fita: Vermelha.

967

Herói do Povo, Ordem do
(Republica Socialista da Yugoslavia)
A Ordem do Herói do Povo foi instituída em 1943,
para agraciar o heroísmo e bravura no campo.
Fita: Vermelha com bordas brancas.

968

Herói do Trabalho Socialista,
Ordem do (Republica Socialista
da Yugoslavia)
A Ordem do Herói do Trabalho Socialista foi instituída em 8 de dezembro de 1948, para agraciar
todos os cidadãos que tenham contribuído para
o desenvolvimento do socialismo. Fita: Vermelha
com uma faixa central em ouro.

969

Herói do Povo,
Ordem do (Cazaquistão)
A Ordem de Herói do Povo,foi criada em 1993,
para o serviço extraordinário para a Republica
do Cazaquistão, em nome de sua liberdade e
independência. Fita : Verde.

970

Herói da Republica Popular da Mongólia (Mongólia)
A Medalha Herói da Republica Popular da
Mongólia foi criada em 1936, para premiar os
cidadãos que tenham demonstrado coragem e
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bravura frente à situações difíceis. Fita: Vermelha
com uma listra branca dupla.

971

Herói da Republica de Cuba,
Medalha (Cuba)
A Medalha de Herói da Republica de Cuba,
foi instituída em 1978, para agraciar todos os
cidadãos cubanos que lutaram pela liberdade
de Cuba. Fita: baseada na bandeira de Cuba.

972

Herói da Republica,
Medalha de (Coréia do Norte)
A Medalha de Herói da Republica foi criada
para agraciar os soldados que lutaram durante
a guerra da Coréia e, que tenham demonstrado
coragem e heroismo durante as batalhas. Fita:
Vermelha com bordas brancas.

972A

Heróis do Brasil, Medalha (Brasil)
A Medalha “Heróis do Brasil”, criada pela
Seção da Associação Nacional dos Veteranos
da Força Expedicionária Brasileira em São
Bernardo do Campo –SP-, em comemoração
ao XVIII Encontro Nacional de Veteranos, para
galhardoar as pessoas ou entidades que tenham participado das operações da II Guerra
Mundial, ou que tenham prestado relevantes
serviços em prol dos Veteranos da FEB e suas
associações.

973

Heroína de Maiwand, Medalha
(Republica do Afeganistão)
Medalha criada em 15 de fevereiro de 1983,
pelo governo da Republica Popular Democrática do Afeganistão, para homenagear a heroína
Malali de Maiwand. Essa condecoração possuía dois graus: ouro e prata. Fita: rosa com
duas listras amarelas para uma das bordas.
Essa Medalha foi descontinuada em 1992.

974

Heroísmo, Medalha de
(Tchecoslováquia)
A Medalha de Heroísmo foi criada em 9 de julho
de 1994, para agraciar todos aqueles que tenham
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demonstrado coragem frente ao inimigo. Fita:
Ouro com uma listra branca, vermelha e azul no
centro.

para desempenhar o papel principal em “Gosto
de Cereja”.

975

Honra, Medalha de (Arábia Saudita)

Hertzogs, Medalha de Honra
de (Brunswick - Alemanha)

980

A Medalha de Honra de Hertzogs Friedrich August Von Braunschweig, foi instituída em 1792 e
descontinuada em 1805.

A Medalha de Honra foi criada em 25 de Maio
de 1972,para premiar os cidadãos que tenham
prestado relevantes serviços ao Estado saudita.
Graus: 4 Classes. Fita: Azul com bordas vermelhas
e faixa branca com linhas pretas ao centro.

976

981

A Medalha dos Heróis da Republica da Abkházia
foi instituída ao mérito pessoal ou coletivo e, ou
por uma ação heróica.

A Ordem de Honra foi criada em 2 de março de
1994, para agraciar serviços meritórios para o
país em área como a economia,cultura, artes e
ciências. Fita: Azul com uma listra branca ao lado.

Heróis da Abecásia,
Medalha dos (Abecásia)

977

Heróica, Medalha (Dinamarca)
A Medalha Heróica foi criada em 30 de outubro
de 1996, para premiar os esforços heróicos praticados por civis ou militares frente ao inimigo e,
ou em ações terroristas. Fita: branca com uma
listra vermelha no centro.

978

Hipólito Unanue, Ordem de (Peru)
A Ordem de Hipólito Unanue foi criada em 1955,
para agraciar serviços meritórios para a medicina,
e no combate de epidemias. Graus: Grã-Cruz,
Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.
Fita: Púrpura com bordas vermelhas.

978A

Hindon Jack, Medalha (Africa do
Sul)
Instituida em 1970, para outras patentes, para o
serviço diligente na Reserva Territorial. Foi descontinuada em 1975. Fita amarela com bordas
verdes e uma faixa verde central.

979

Homayoun, Ordem de (Irã)
Em homenagem ao ator iraniano Homayoun
Ershadi que nasceu em Isfahan – Irã – em 1947.
Estudou arquitetura na Itália, dedicando-se à
essa profissão. Aclamado iraniano New Wave o
Diretor de cinema Abbas Kiarostami o escolheu

Honra, Ordem de
(Rússia – Federação)

982

Honra Militar Navegador,
Medalha (Rússia - Federação)
A Medalha de Honra Militar Navegador foi criada
em 20 de Março de 1992, para agraciar o aprendizado de técnicas de vôo espacial. Fita: branca,
Azul e Vermelha.

983

Honra das Forças Armadas,
Medalha de (Vietnã do Sul)
A Medalha de Honra das Forças Armadas foi instituída em 1953, para as contribuições à formação
e organização das Forças Armadas; a formação
de tropas e quadros técnicos dos vários ramos
do serviço militar. Graus: 1ª e 2ª classes. Fita :
Amarela com três listras azuis ao centro e bordas
vermelhas.

984

Honra ao Mérito, Medalha de (Síria)
A Medalha de Honra ao Mérito foi criada em 10
de Abril de 1926 pelo Alto Comissariado francês na Síria. Foi descontinuada em 1953. Era
destinada para agraciar os atos de coragem e
serviços meritórios para a Síria. Graus: Possuía
quatro Classes. Fita: Branca com uma faixa verde
ao centro.
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984A

Honra Militar, Ordem de (Síria)
Ordem instituida em 04 de julho de 1953, para
bravura e liderança no campo de batalha. Possui
quatro graus. Fita: Vermelha com bordas verdes.

985

Hohenzollern, Ordem de (Prussia)
Ordem principesca da Casa de Hohenzollern;
prussiana , fundada em 5 de Dezembro de 1841
por Frederico Guilherme. Compreende três
classes. A fita é branca e preta, com cinco listras
verticais alternadas. Hohenzollern, família alemã
originaria da Suabia, cujos primeiros membros
mencionados na história são Burchard e Wenceslau de Zolorin (1061). Os seus descendentes
adquiriram sucessivamente o margraviado de
Brandeburgo e a dignidade eleitoral (1417) ,
depois a Coroa Real da Prússia e, finalmente, a
dignidade Imperial (1871 – 1918).

986

Honra de Combate,
Medalha de (Mongólia)
A Medalha de Honra de Combate foi criada em
1945, para agraciar os soldados que lutaram durante a segunda grande guerra. Fita:vermelha .

987

Honra da Policia,
Medalha de (Costa do Marfim)
A Medalha de Honra da Policia foi criada em 22
de março de 1968, para agraciar os oficiais e
soldados da policia que tenham desempenhado
relevantes serviços na área da segurança pública.
Graus: 1ª e 2ª Classe.

988
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988A

Honra, Medalha de
(São Cristivão e Nevis)
Instituida em 1998, para atendimento diferenciado para o país. Fita: Vermelha, amarelo, preto,
branco e verde.

989

Honra, Ordem de (Grécia)
A Ordem de Honra foi criada em 18 de agosto
de 1975, para agraciar os cidadãos gregos que
se distinguem nas lutas pela Pátria; para os altos
executivos da administração pública; eminentes
personalidades das artes e das letras; bem como
para cientistas de renome ou cidadão que se
destacam no comércio,transporte e industria.
Também é concedida aos estrangeiros de renome que contribuem para a promoção da Grécia.
Graus: Grã-Cruz, Estrela, Grande Comendador,
Comendador e Cavaleiro. Fita: Azul com bordas
amarelas.

990

Honra da Renascença,
Ordem da (China)
A ordem da Honra da Renascença foi criada em
3 de Dezembro de 1937, para agraciar os combatentes do ar. Graus : 3 Classes. Fita: Vermelha
com bordas azuis.

991

Honra ao Trabalhador,
Medalha de (Gabão)
A Medalha de Honra ao Trabalhador foi criada
em10 de Maio de 1962, para agraciar todos os
trabalhadores que tenham prestado relevantes
serviços à nação. Fita: Verde, Amarelo e Azul.

Honra e Glória,
Ordem de (Republica da Abecásia)

992

Instituída em 10 de Janeiro de 2002. Para premiar
militares ou civis de mérito. Possui três classes:
Grã-Cruz, Comendador e Cavaleiro.

A Medalha de Honra foi criada em abril de 1959,
para agraciar todos os policiais que tenham prestado relevantes serviços ao país. Fita: Amarela
com uma faixa azul ao centro e bordas verdes.

Honra, Medalha de (Gabão)
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993

998

A Ordem da Medalha de Honra foi criada para
agraciar os cidadãos que tenham contribuído
para o desenvolvimento de um bairro, uma região de Hong Kong. Fita: Azul

A Medalha de Honra da Policia de Honduras foi
criada em 17 de janeiro de 1952, para agraciar os
policiais que tenham prestado relevantes serviços ao povo. Fita: Verde com uma faixa amarela
ao centro.

993A

999

Honra, Ordem da
Medalha de (Hong Kong)

Honra, Medalha de
(Ducado de Hessen)
Medalha criada em 1916, pelo Grão Ducado de
Hessen – Alemanha – para premiar os soldados
que lutaram durante a I Guerra Mundial.

994

Honrada Ordem de Henry,
Medalha de (Brunswick)
A Medalha de Honra da Ordem de Henry O Leão,
foi instituída em 1897, para agraciar os cidadãos
alemães do Ducado de Brunswick. Graus: 1ª e 2ª
Classes. Fita: Vermelha com bordas amarelas.

995

Honra ao Mérito,
Medalha (Republica da Áustria)
A Condecoração de Honra ao Mérito foi instituída
em 02 de abril de 1952 pelo Conselho Nacional
Austríaco, para premiar os cidadãos que realizam
proeminentes e excepcionais serviços à Republica. Possui 12 graus. Fita: Vermelho e branco.

996

Honra, Ordem de (Botsuana)
A Ordem de Honra, foi instituída em 29 de setembro de 1995, para agraciar todos os cidadãos
que tenham desempenhado serviços de ajuda e
cooperação ao governo de Botsuana. Fita: Azul
Claro.

997

Honra, Medalha de (Djibuti)
A Medalha de Honra foi criada em 27 de agosto
de 2001, para agraciar feitos heróicos praticados
por soldados e, ou civis. Graus: 1ª , 2ª e 3ª classes.
Fita: Branca com listra roxa.

Honra, Medalha de (Honduras)

Honra, Medalha de (Estados Unidos)
Medalha de Honra, mais conhecida como Medalha de Honra do Congresso, por ser entregue
pelo Presidente cerimonialmente “ em nome do
Congresso”, é a maior condecoração militar dos
Estados Unidos. Ela é outorgada ao integrante
das Forças Armadas dos Estados Unidos, que
se distinga “ de maneira notável, por bravura e
coragem com o risco da própria vida acima do
dever, enquanto engajado em ação contra um
inimigo dos Estados Unidos”. A Medalha pode
ser outorgada aos membros de qualquer uma das
armas militares, sendo que cada uma delas tem
seu próprio desenho, a exceção dos Marines e da
Guarda-Costeira, que recebem a mesma Medalha
de honra da Marinha. Devido ao seu alto grau
de reconhecimento, a Medalha do Congresso
tem uma proteção especial sob a lei americana
que pune especificamente sua venda, roubo ou
imitação. Os condecorados tem direito a uma
pensão mensal vitalícia de cerca de U$ 1.000 ,
além de outros privilégios pessoais, como um
abono em suas aposentadorias militares. Prêmio
da Marinha – 12 de dezembro de 1861 – Prêmio
do Exército: 12 de junho de 1862 e Prêmio da
Força Aérea – 6 de julho de 1960. Entregue a
primeira vez em 25 de março de 1863, durante
a Guerra da Secessão, ela foi concedida 3.447
vezes e atualmente existem 97 norte-americanos
vivos que já a receberam. Fita: Azul com esrelas
brancas.

1000

Honra para não Combatentes,
Medalha de (Principado de Lippe-Detmold)
A Medalha de Honra para não Combatentes foi
criada em 1915 para agraciar os civis que tenham
participado do esforço de guerra. Fita: Branca
com bordas amarela e vermelha.
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1001

Honra, Medalha de (Comores)
A Medalha de Honra foi criada pelo Sultanato de
Comores, para premiar todos os soldados que
contribuem, de forma meritória, para a segurança e defesa da Ilha de Comores. Fita verde com
bordas amarelas.

1002

Honra, Medalha de (Mauritânia)
A Medalha de Honra foi criada para premiar os
soldados e cidadãos que tenham contribuído
para a segurança e desenvolvimento da Mauritânia. Graus: 1ª e 2ª Classes. Fita: Verde com duas
listras amarelas.

1003

Honra, Medalhas de (Japão)
Desde o século XIX , o governo do Japão tem
concedido seis tipos diferentes de Medalhas
de Honra para indivíduos que se destacam em
certos campos. As Medalhas de Honra foram
estabelecidas em 07 de dezembro de 1881,
sendo entregues pela primeira vez em 1882.
A Medalha dos seis tipos é a mesma, tendo as
palavras “hosho” escritas no centro de um disco
dourado,envolvido por um anel prateado com
desenhos de flores de cerejeira. Apenas as cores
das faixas das Medalhas de Honra são diferentes.

1004

Honra do Trabalho,
Medalha de (Mongólia)
A Medalha de Honra do Trabalho foi criada em
1945,para premiar o trabalho distinto. Fita: Vermelha .

1005

Hospitalar de São João Batista de
Jerusalém, Ordem do (Espanha)
É uma organização internacional católica que
começou como uma Ordem Beneditina, fundada
no século XI na Terra Santa, durante as Cruzadas,
mas que rapidamente se tornaria uma Ordem
militar cristã.
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1006

Hong Kong 1894,
Medalha de (Reino Unido)
A Medalha de Hong Kong foi instituída em 1894,
pela comunidade de Hong Kong para agraciar
aqueles que ofereceram a sua ajuda durante
uma grave epidemia de peste na Colônia . Fita:
Vermelha com dupla borda amarela.

1007

Huchumayo, Medalha para
Defesa de (Peru)
A Medalha para a Defesa de Huchumayo foi
criada em 1836, para agraciar os participantes na
defesa de Huchumayo na Província de Arequipa,
a 4 de Fevereiro de 1836. Fita: Vermelha com uma
faixa branca ao centro.

1008

Humaitá, Medalha de
(Guerra do Paraguai – Brasil)
Por Decreto Nº 4118 de 14 de março de 1868,
referendado pelo Ministro da Marinha Afonso
Celso de Assis Figueiredo, criou o Governo Imperial uma condecoração para agraciar os oficiais e
praças que fizeram parte da tripulação dos seis
pequenos encouraçados brasileiros, comandados
por Delphim Carlos de Carvalho, que forçaram as
baterias do Passo de Humaytá,no rio Paraguai, a
19 de fevereiro de 1868. Esta vitória desvaneceu
os paraguaios e derrotou a mais potente fortaleza paraguaia,chamada de “Formidável Sebastopol”. A Medalha era usada ao lado direito do
peito,sendo de ouro para os oficiais superiores,
em prata para os subalternos e bronze para as
praças,muito embora no artigo 2º das Instruções do Decreto leia-se: “de uma liga de zinco
e antimônio”. A titulo de curiosidade, vale citar
os 3º e 4º artigos que impõem: “Os indivíduos
a quem o uso desta Medalha foi concedido,
são obrigados a trazê-la sempre que estiverem
fardados, e da categoria a que pertenciam ao
recebê-la”. Não se poderia trazer a fita sem a
Medalha. As Medalhas de Humaytá não foram
feitas pela Casa da Moeda. Atribui-se a cunhagem
ao ourives “Roberto Depaux”, porém se este foi
o gravador, não assinou a Medalha,como fez
com a “Aos Mais Bravos”. Em meados de 1927 o
cunho desta Medalha era de propriedade parti-
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cular de um funcionário aposentado do Arsenal
da Marinha,morador de Santa Tereza (Rio de
Janeiro),que cunhava a mesma em estanho e a
vendia, e por este motivo, as réplicas em estanho são encontradas entre colecionadores até
hoje. No an da Medalha há o Rio Paraguai com
os encouraçados brasileiros sob o canhoneio da
Fortaleza de Humaytá. Há também as datas: “ XIX
de Fevereiro de MDCCCXVIII”. No re a inscrição “
Aos da Passagem de Humaytá”, dentro de uma
coroa de louros. Possui 34,5 mms de diâmetro.
A Medalha possui na parte superior uma outra
peça de formato retangular, com orifícios para

que seja costurado o laço de fita. A fita por sua
vez, é composta de 3 listas,sendo a do centro em
azul e as laterais em vermelho. Sob o retângulo
é soldada uma coroa Imperial, fixa.

1009

Hussein Ali Sash,
Ordem de (Jordânia)
A Ordem de Hussein Ali Sash foi criada em 23 de
setembro de 1967, pelo rei Hussein, para premiar
os membros da família real, soberanos estrangeiros e Chefes de Estado, e outros assemelhados.
Fita : púrpura.
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1010

Ignácio Agramonte, Medalha (Cuba)
A Medalha de Ignácio Agramonte foi criada por
Fidel Castro para premiar os comandantes de
unidades e outros oficiais de mérito no ensino e
preparação de tropas para um elevado nível de
aptidão operacional e de combate. Classe: 1ª ,
2ª e 3ª Classe. Fita: Caqui verde com uma faixa
amarela,azul ou branca dependendo do grau.

1010A

Ibn Ali Al Senoussi (Reino da Líbia)
Ordem instituída em 1951 pelo rei Idris, por mérito civil e militar. Fita: Verde com listras estreitas
vermelhas nas bordas.

1011

Ilhas Salomão,
Medalha (Nova Zeelândia)
A Medalha das ilhas Salomão foi criada em 2002,
pela rainha Elizabeth II, para agraciar os serviços
prestados por civis e, ou militares nas Ilhas Salomão. Fita: Verde escuro com uma listra azul e
amarela ao centro.

1012

Independência, Medalha
(Restauração da Bahia – Brasil)
Por ter expelido da província as Tropas Portuguesas, mediante uma luta longa e brutal, o
Exército Brasileiro foi homenageado por Dom
Pedro I em virtude das demonstrações de valor
e coragem no referido feito militar. Sete dias
após o agradecimento, nasce na Assembléia
Constituinte a idéia da criação da “Medalha da
Independência”, proposta pelo então Deputado
Rodrigues de Carvalho, a fim de condecorar os
defensores da Pátria, assinalando seus honrosos
feitos. Em 2 de julho de 1825, finalmente, Dom
Pedro I concedeu uma Medalha de distinção ao
Exército Libertador. A Medalha seria de ouro para
os Oficiais Generais, de prata para os Oficiais
de Alferes até Coronel, e de cobre para Oficiais
Inferiores, Cabos e Soldados, pendente de uma
fita listrada de verde e amarelo. Somente seria
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permitido o uso da condecoração àqueles que
participaram de toda a Campanha. A Medalha da
Independência foi executada em dois lugares: na
Casa da Moeda da Bahia, para as tropas locais,
e na Casa da Moeda do Rio de Janeiro, para as
tropas do sul e Forças Navais expedicionárias.
Mais de 10.000 indivíduos foram agraciados
com a Medalha da Independência, mas pelo
desleixo com os objetos históricos, estas foram
destruídas e perdidas com o tempo, tornando-se
muito raras.

1013

Independência – 1928 - ,
Medalha da (Lituânia)
A Medalha da Independência – 1928 – foi criada
em 1928 para premiar o pessoal militar no 10º
Aniversário da Independência da Lituânia. Reestabelecida em 12 de setembro de 1991,para a
distinção no restauro e consolidação do Estado
Independente da Lituânia – 1991 – 2000 . Fita:
Amarela com listras pretas nas bordas.

1014

Independência,
Medalha da (Jamaica)
A Medalha da Independência foi criada em 1962,
para agraciar os membros da Força de Defesa da
Jamaica e civis , por ocasião da Independência
da Jamaica em 06 de agosto de 1962. Fita : Preta
com bordas verdes e amarelas.

1015

Independência , Medalha da (Brunei)
A Medalha da Independência de Brunei foi instituída em 10 de fevereiro de 1984, para marcar a
Independência do ex-protetorado britânico. Essa
comenda é destinada aos oficiais e soldados de
Brunei. Fita: Amarela com bordas verde, branco
e vermelha.

1016

Independência, Medalha da (Guiana)
A Medalha da Independência foi criada em 26 de
Maio de 1966, para comemorar a Independência da Guiana. Fita: Verde com faixa amarela e
vermelha no centro.
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1017

Independência,
Ordem da (Guiné Equatorial)
A Ordem da Independência foi criada em 12 de
outubro de 1968, para agraciar todos os cidadãos que lutaram pela Independência da Guiné
Equatorial. Fita: Verde, Branca , Vermelha e azul.

1018

Independência Indiana,
Medalha da (Reino Unido)
A Medalha da Independência Indiana foi instituída em outubro de 1949 pelo rei George VI, para
todos os membros das Forças Armadas Indianas
e ao pessoal do serviço britânico que permaneceram na Índia após a Independência , para
auxiliar na reformulação das Forças Armadas da
Índia. Fita: Laranja, Branca e Verde.

1019

Independência, Colar da (Catar)
O Colar da Independência do Catar foi criado em
1978, para agraciar reis e chefes de estado.

1020

Indústria e Comércio,
Ordem da (Egito)
A Ordem da Indústria e Comércio foi criada pelo
rei Ahmad Fuad I, 21 de novembrode 1932,
para agraciar os cidadãos que tenham destaque
em realizações industriais e comerciais. Graus:
Oficial, Comendador e Cavaleiro. Fita: Azul com
listras amarelas e bordas verdes.

1021

Industrial, Ordem do Mérito
(República da Coréia)
A Ordem do Mérito Industrial foi criada em 29 de
setembro de 1962,revista em 1967 e 1973. Para
aqueles que tem contribuído grandemente para
o desenvolvimento da indústria e da economia
nacional . 5 Graus. Fita: Azul claro com listras
amarelas.

1022

Império Britânico,
Ordem do (Grã-Bretanha)
A Mais Excelente Ordem do Império Britânico é
uma Ordem de Cavalaria estabelecida em 04 de

junho de 1937 por George V. A Ordem inclui cinco
classes ou divisões civis e militares, por ordem de
idade : Grande Cruz, Comandante, Comendador,
Oficial e Membro. Somente os dois níveis superiores são ditos de cavalaria. O lema da Ordem é “
Por Deus e Pelo Império”. Destinada a agraciar os
serviços de qualquer área de atividade incluindo
os não-combatentes militares. É a menor das Ordens Britânicas de Cavalaria e tem mais membros
que qualquer outra.Fita: Rosa com bordas cinzas.

1023

Império Colonial,
Ordem do (Portugal)
Ordem portuguesa criada em 1932 e destinada
a premiar serviços importantes prestados nas
colônias. Tem os seguintes graus : Cavaleiro,
Oficial,Comendador, Grande Oficial e Grande
Cruz. O distintivo desta Ordem é uma Cruz de
Cristo perfilada a ouro, tendo sobreposta, a
esfera armilar e o escudo nacional.A fita é vermelha orlada a preto e com uma lista vermelha
ao centro.Os comendadores e Grandes Oficiais
usam também uma placa de prata ou de ouro.
Os Grã-Cruzes, além da insígnia, usam a placa de
ouro e a banda de seda com as cores da Ordem.

1024

Império Durani,
Ordem do (Afeganistão)
A Ordem do Império Durani foi instituída em 1839
pelo sultão Shat et Suraf Mulk e descontinuada
em 1842. Eram contemplados todos os oficiais
militares estrangeiros que praticavam atos de
apoio ao Xá. Era composta de três classes: Grã-Cruz, Grande Comandante e Comendador.

1025

Império Indiano,
Ordem do (Grã-Bretanha)
Ordem fundada em 01 de janeiro de 1878 pela
Rainha Vitória. Foi modificada em 1886 e em
1887. Nesta Ordem só há uma só classe de cavaleiros. A condecoração, presa a uma fita púrpura,
é usada em aspa.

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1026

Império Inglês ,
Ordem do (Grã-Bretanha)
A Ordem do Império Britânico é uma Ordem de
Cavalaria estabelecida em 4 de junho de 1917
por George V. A Ordem inclui cinco classes em
derivações civis e militares : Cavaleiro da Grande
Cruz, Cavaleiro Comendador, Comendador, Oficial e Membro. O seu lema é “ por Deus e pelo
Império”. Fita: Vermelha.

1027

Império Britânico,
Medalha do (Reino Unido)
A Medalha do Império Britânico foi criada em
1922, para agraciar as pessoas que prestam
serviços meritórios no seio das Forças Armadas.
Fita: Rosa com bordas cinzas e uma tarja cinza
ao centro.

1028

Imperador Menelik II,
Ordem do (Etiópia)
A Ordem do Imperador Menelik II foi criada em
1924 por Rãs Tafari Makonnen, para agraciar os
militares e altos funcionários da corte. Graus:
Cavaleiro da Grande Cruz, Cavaleiro Comendador,
Comendador, Presidente e Vogal. Fita: Amarela
com bordas verdes e vermelhas.

1029

Independência,
Ordem da (Afeganistão)
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Classes. Fita: Vermelha com listras preta e verde
nas bordas.

1031

Independência,
Medalha da (Zimbábue)
A Medalha da Independência foi criada em 1980,
para agraciar os cidadãos que participaram da
Independência do Zimbábue . Essa comenda
somente é outorgada pelo 1º Ministro do Zimbábue. Fita: Listras em verde, amarelo, vermelho
e preto.

1032

Independência, Medalha da (Índia)
A Medalha da Independência da Índia foi criada
em outubro de 1949, pelo rei George VI, para
todos os membros das forças armadas indianas
que estavam servindo,em 15 de agosto de 1947,
e de militares britânicos que ficaram na Índia,
após a Independência para auxiliar na reformulação das forças armadas da Índia. Fita: Verde,
branca e laranja.

1033

Independência,
Medalha da (Rodésia)
A Medalha da Independência foi criada em 23
de setembro de 1970, para agraciar aqueles que
tomaram parte significativa na luta, trabalho e
serviços em torno da Declaração da Independência da Rodésia. Fita: Branca com uma listra
amarela ao centro e bordas verdes.

A Ordem da Independência foi instituída em
1911 pelo rei Mahammad Nadir Shaah. Foi descontinuada em 1973. A Ordem da Independência
era destinada à todos os cidadãos que, de uma
maneira ou outra, contribuísse para o desenvolvimento do Afeganistão. Possuía sete classes:
Grande Colar, Colar, Grã-Cruz, Cruz, Comendador,
Cavaleiro e Medalha.A fita na cor cinza, com listra
central em púrpura e bordas roxas.

1034

1030

Independência ,
Medalha da (Ilhas Fiji)

Independência,
Ordem da (Reino da Líbia)
A Ordem da Independência do Reino da Líbia foi
criada em 1951 pelo rei Idris, para civis e militares de serviço. Graus: Grã-Cruz, Estrela, 3ª e 4ª

Independência,
Medalha da (Paquistão)
A Medalha da Independência foi criada em 1948,
para comemorar a Independência do Paquistão
em agosto de 1947. Fita: Verde com uma estreita
faixa branca ao centro.

1035

A Medalha da Independência foi criada em 1970,
para comemorar a Independência das Ilhas Fiji.
Fita: Azul com bordas vermelhas e brancas.
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1036

Independência,
Ordem da (Jordânia)
A Ordem da Independência,foi criadaem 1921,
por Emir Ali Hussain.Graus: Grande Colar, Grande
Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro mais uma
Medalha.Fita: Púrpura com bordas em preto e
branco.

1037

Índias Britânicas,
Ordem das (Grã-Bretanha)
Ordem que compreende duas classes, conferida
pelo Governador Geral do do Império Indiano a
duzentos oficiais do exercito ativo. A condecoração usa-se em aspa, no meio de uma fita azul
celeste; compõe-se de um medalhão redondo
de esmalte azul, cercado de raios e apresentando um leão-dourado, com este exergo : “ Order
of British Índia”. Para os membros da primeira
classe, encima a condecoração uma coroa real.

1038

Índia , Ordem Indiana
para o Mérito (Grã-Bretanha)
Ordem fundada pela Inglaterra para recompensar os aborígenes das Índias. Foi introduzida
pela Companhia das Índias Orientais em 1837.
Compreende três Classes e duas divisões, civil e
militar. Tem por insígnia uma jóia poligonal de
dezesseis faces, de ouro para a primeira classe e
de prata para as outras duas, suspensa de uma
fita azul escura, orlada de vermelho.

o Infante Dom Henrique . Sofreu algumas alterações nas reformas de 1962 e 1986. A ordem
Nacional do Infante Dom Henrique visa distinguir
os que houverem prestado : Serviços relevantes
a Portugal,no País e no Estrangeiro; Serviços de
Expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, sua história e seus valores.

1041

Insígnia do Pato, Ordem da (Tunísia)
Ordem honorifica do governo da Tunisia, destinada a galardoar os Chefes de Estado e Embaixadores estrangeiros.

1041A

Insignia do Presidente da
Republica (Portugal)
A Banda das Três Ordens reúne as insígnias das
Grã-Cruzes das antigas Ordens Militares de Cristo, de Avis e de Santiago da Espada. O seu uso
obteve a consagração na reforma de D. Maria I
em 1789, que decretou dever o monarca passar
a usar as insígnias das três ordens militares e não
a de uma só. A Lei orgânica de 1962 tornou o uso
da Banda das Três Ordens exclusivo do Presidente
da Republica, determinando que, de futuro, não
poderá ser usada fora do exercício do cargo de
Presidente da Republica.

1042

Insurreição, Medalha da (Filipinas)
A Medalha da Insurreição foi criada em 1899.Fita:
Azul com listras brancas e bordas vermelhas.

1039

1042A

A Medalha Comemorativa do 13 de Infantaria da
Baviera, foi instituida em 1901, para premiar o
13º Regimento de Infantaria da Baviera pela sua
atuação na frente de batalha. Uma única classe.
Fita: amarela com uma tarja preta central e listras
pretas estreitas nas bordas.

Aviso Nº 3496-A, de 21 de Outubro de 1955.
Objetivo: a ser conferida ao Aspirante Intendente que concluir em primeiro lugar o curso da
Escola Naval, dentro das condições citadas no
Regulamento para concessão do referido prêmio.
Características: Medalha de ouro de 35 mm de
diâmetro, conforme desenhos anexos, onde se
observa: An: uma âncora encimada pela coroa
naval, ladeada por duas folhas de acanto com
os respectivos pecíolos voltados para o centro
e para baixo, inscritas num circulo cuja circunferência com o mesmo diâmetro da Medalha, é

Infantaria da Baviera,
Medalha (Império Austro-Húngaro)

1040

Infante Dom Henrique,
Ordem do (Portugal)
A Ordem foi criada em 1960, para comemorar
o 500º Centenário da morte do “Navegador”

Intendência da Marinha,
Medalha (Brasil)
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um cabo; Re: duas circunferências concêntricas
formadas por cabos; no circulo menor, o dístico
“Ao Mérito”; na coroa circular a expressão “Prêmio Intendência da Marinha” e “MCMLV” ano
de sua criação; Fita : seda chamalotada, de 37
mm de largura, constituída de 7 faixas verticais
como se segue : a 1ª e a 7ª , que formam as
extremidades,serão de cor azul-celeste, com
9,5 mm de largura; a 2ª , a 4ª e a 6ª serão de cor
branca, com 4 mm de largura e a 3ª e a 5ª de cor
azul – marinho, com 3 mm de largura.

1043

Internacional, Medalha (Cuba)
A Medalha Internacional foi criada por Fidel Castro para agraciar os cubanos que combateram
no Ultramar, e para as tropas estrangeiras que
lutaram ao lado dos cubanos. Classe: 1ª e 2ª
Classe. Fita: Vermelha com uma listra azul,branca
e vermelha, dependendo do grau.

1044

Itália, Medalha da (França)
Condecoração francesa comemorativa, concedida por Decreto de 11 de agosto de 1859 a todos
os marinheiros e militares que tomaram parte
na Campanha da Itália. Fita vermelha com seis
listras brancas verticais.

1045

Inconfidência,
Medalha da (Minas Gerais)
A Medalha da Inconfidência é a mais alta comenda concedida pelo governo de Minas Gerais,
atribuída a personalidades que contribuíram
para o prestigio e a projeção mineira. A solenidade acontece anualmente, no dia 21 de Abril,
em Ouro Preto. A Medalha da Inconfidência foi
criada em 1952, durante o governo de Juscelino
Kubitscheck e é entregue no dia 21 de Abril com
quatro designações : Grande Colar (Comenda
Extraordinária); Grande Medalha, Medalha de
Honra e Medalha da Inconfidência.Caracteristicas: de ouro de 7X7 cm, com a forma de uma
cruz de malta circundada por laços de ouro com
circulo ao centro no qual se acha um triangulo
com o Cruzeiro do Sul em alto relevo em ouro.
As pontas da cruz serão em esmalte vermelho,
circundada pela seguinte inscrição em ouro: “Li-
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bertas Quae Será Tamen”. O triangulo será em
esmalte vermelho tendo ao centro o Cruzeiro do
Sul em alto relevo a ouro. Fita: de gorgorão vermelho chamalotada com 70 cm de comprimento
por 0,033 mm de largura e será usada pendente
ao pescoço.

1046

Independência,
Medalha da (Vanuatu)
A Medalha da Independência foi instituída em
1980, para comemorar a independência de Vanuatu. Fita: Vermelha e verde com faixa amarela
central circundada por preto.

1047

Independência,
Medalha da (Papua Nova Guiné)
A Medalha da Independência foi criada em 1975,
para comemorar a Independência de Papua
Nova Guiné. Fita : Vermelha com bordas pretas,
brancas e amarelas.

1048

Independência das
Filipinas, Medalha da (Filipinas)
A Medalha da Independência das Filipinas foi
criada em 1946,para beneficiários da Medalha
da Defesa ou da Libertação.Fita: Azul com faixa
branca e vermelha ao centro e bordas amarelas.

1049

Independência,
Medalha da (Paquistão)
A Medalha da Independência foi criada em 1948
para comemorar a Independência do Paquistão
em agosto de 1947. Fita: Verde com uma faixa
branca estreita ao centro.

1050

Independência,
Ordem da (Egito)
A Ordem da Independência foi criada em 1955,
para as contribuições para o estabelecimento da
Republica. Graus: 1ª , 2ª e 3ª Classe. Fita: Vermelha com listras brancas e bordas pretas.
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1051

Instrução e Benemerência,
Ordem da (Portugal)
Em abril de 1927, foi instituída a Ordem de Instrução e Benemerência , que na reforma das Ordens
Honorificas Portuguesas em 1929, seria desdobrada na Ordem de benemerência e na Ordem
da Instrução Pública. A ordem do Mérito, por sua
vez, sucedeu à Ordem de Benemerência com a
reforma de 1976 das Ordens, ficando com um
âmbito mais alargado. Os agraciados da Ordem
da Benemerência ,foram então, a ser incluídos na
Ordem do Mérito com todos os direitos e obrigações, conforme o artigo 2º do Decreto-Lei Nº
414-A/76, de 15 de dezembro. A Ordem possui os
seguintes graus : Medalha, Oficial, Comendador,
Grande-Oficial e Grã-Cruz.

1052

Instrução Pública,
Ordem da (Portugal)
A reforma de 1927 das Ordens Honorificas
Portuguesas, criou a Ordem de Instrução e
Benemerência . Dois anos mais tarde, a Ordem
foi desdobrada na Ordem da Benemerência e
na Ordem da Instrução Pública, ficando ambas
autônomas. A Ordem da Instrução Pública tem
por intuito de galardoar altos serviços prestados à
causa da educação e do ensino. Graus : Medalha,
oficial, comendador, grande-oficial e grã-cruz.

1053

Instrutores, Medalha de
Serviço para (Indonésia)
A Medalha de Serviço para Instrutores das Forças
Armadas da Indonésia, foi criada em 1968. Fita:
Amarela com bordas verdes.

1054

Isabel II, Ordem da
Família Real da Rainha (Inglaterra)
Ordem da Família Real da Rainha Isabel II é uma
grande honra oferecida como um sinal de estima
pessoal sobre membros do sexo feminino da Família Real Britânica ao serviço da Rainha Isabel II
do Reino Unido. Não é atribuído automaticamente. Não há nenhum anuncio publico da honra.
Normalmente, a única maneira de saber que
tal condecoração foi dada, é de visualizar fotos

ou vídeos de eventos oficiais,em que estejam
presentes os membros da família Real usando o
traje oficial. O emblema da Ordem mostra a rainha em vestido de noite usando a fita e a estrela
da Ordem da Jarreteira. A miniatura, pintada em
marfim, é emoldurada por diamantes e encimado
por uma coroa de diamantes do período Tudor
e por esmalte vermelho. O in em ouro e prata, é
padronizado com raios e retrata a cifra real e a
Coroa de São Eduardo em ouro e esmalte. A fita
é de seda amarela e forma um arco. É usado nos
vestidos de cerimônia sobre o ombro esquerdo.

1055

Isabel, Ordem de
(Baviera –Alemanha)
Ordem de Cavalaria bávara , fundada em 1766
por Isabel Maria Augusta (1721 – 1793), eleitora
da Baviera , e modificada em1783. É destinada
especialmente às Damas nobres. A fita é de cor
azul clara e orlada de vermelho.

1056

Isabel, Ordem de (Romênia)
Ordem de Cavalaria fundada pela rainha Isabel da
Romênia em 1878 e, reservada às damas. A fita
é de cor azul pálida, com orla de ouro. Isabel da
Romênia, princesa de Wled, nasceu em Neuwied
e faleceu em Bucarest (1843 – 1916). Esposa de
Carlos I. Escreveu sob o pseudônimo de Carmen
Sylva, delicadas poesias, novelas e romances.

1057

Isabel, Ordem de
(Império Austro-Húngaro)
Ordem austriaca, fundada em 1898 pelo Imperador Francisco José para honrar a memória da
Imperatriz Isabel, assassinada nesse mesmo ano.
A Ordem , colocada sob a invocação de Santa
Isabel da Hungria, é destinada a recompensar
os serviços prestados pelas senhoras que trabalharam pela causa religiosa, filantrópica e humanitária. Três Classes: Grande Cruz, Estrela da
1ª Classe, Cruz de Mérito. Fita branca orlada de
vermelho cereja. Isabel Amélia Eugenia, Imperatriz da Áustria, filha do Duque Maximiliano José
da Baviera. Nasceu em Munich e foi assassinada
em Genebra (1837-1898). Desposou,em 1854, o
Imperador Francisco José; porém, passou uma
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parte de sua vida longe da Corte e foi morta em
Genebra pelo anarquista Lucheni.

1058

Isabel, A Católica,
Ordem de (Espanha)
A Ordem de Isabel – A Católica – é uma condecoração honorifica de Espanha instituída por
Fernando VII em 14 de Março de 1815, com o
nome de Real y Americana Orden de Isabel La
Católica, com a finalidade de premiar a lealdade
à Espanha e aos Méritos de cidadãos espanhóis e
estrangeiros. A Ordem foi reorganizada em 1847.
Possui quatro classes;a fita é branca com orla
amarela. Atualmente depende do Ministério de
Relações Exteriores de Espanha.

1059

Isabel Teresa, Ordem de (Áustria)
Ordem de Isabel Teresa foi instituída em 1750.
Fita preta.

1060

Ismail, Ordem de (Egito)
A Ordem de Ismail foi criada em 1915, pelo Sultão
Hussen Kamil. Essa comenda foi descontinuada
em 1952. Era concedida por mérito civil e de serviços ao Estado. Graus: Grande Cordão, Grande
Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: Azul
escuro com bordas vermelhas.
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1061

Iran, Medalha do Oeste do
(Indonésia)
A Medalha de Serviço Militar para operações no
Oeste do Iran foi criada em 1969. Fita: Preta com
listras vermelhas.

1062

Iran Jaya, Medalha (Indonésia)
A Medalha de Serviço Militar para operações
em Iran Jaya, foi criada em 1962. Fita: Azul com
listras vermelhas.

1063

Irmandade, Ordem da (Republica
Socialista da Yugoslavia)
A Ordem da Irmandade foi instituida em 15 de
agosto de 1943 e, descontinuada em 1991, para
premiar a criação e promoção da fraternidade e
da unidade em um momento quando a Yugoslavia foi ocupada por forças alemãs. Graus: 1ª e 2ª
Classes. Fita: Branca com uma listra vermelha ao
centro e bordas azuis.

1064

Irmãos em Armas, Medalha (Rússia
– Federação)
A Medalha Irmãos em Armas foi criada em 3 de
Janeiro de 1996, para agraciar os cidadãos russos
e estrangeiros para a cooperação militar entre as
nações. Fita: Verde com bordas azuis e uma listra
vermelha ao centro.
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1065

Jade Brilhante, Ordem do
A Ordem do Jade Brilhante foi criada em 1933,
para agraciar os Chefes de Estado. Fita: Vermelho.

1066

Jaceguay, Medalha Almirante
(Marinha – Brasil)
Conferida pelo Clube Naval. Instituída pelo Almirante Arthur de Jaceguay, em sessão magna,de
11 de Junho de 1890. Regulamentada pelo Decreto Nº 16934 de 10 de junho de 1923. Seu uso
foi permitido pelo Decreto Nº 4889, de 26 de
Novembro de 1924. Objetivo: prêmio a ser concedido, anualmente, pelo Clube Naval, ao oficial
que apresentar o melhor trabalho sobre tema
proposto pela Diretoria do Clube. A Medalha de
“Mérito Naval” do “Prêmio Almirante Jaceguay”,
cujo uso aos oficiais premiados é concedido pela
Lei Nº 4889, de 26 de Novembro de 1924, será
colocada no peito, á esquerda da Medalha Cruz
de Campanha, de 1914 a 1919. Características:
Medalha de ouro, de forma circular, de 0,020
mm de diâmetro. An: a figura da Ciência sentada
na base de um canhão tendo as mãos apoiadas
ao cepo de uma ancora. No primeiro plano da
alegoria se vêem projetis, um croquis e uma
machadinha, cujas hastes se cruzam.Na parte superior se destaca a inscrição – “Ao Mérito Naval”.
Re: lêem-se as palavras – Republica dos Estados
Unidos do Brasil – em circulo e, em linhas paralelas ao diâmetro horizontal – Prêmio do Clube
Naval. Fita: de 0,036 mm de largura, de gorgorão
de seda encarnada, tendo a faixa central branca.

1067

Já Ganhamos, Medalha de
(Mongólia)
A Medalha de “Já Ganhamos”, foi criada em 1945,
para agraciar aqueles que lutaram durante o
conflito mundial (2ª Guerra) . Fita: Amarelo com
bordas verdes.

1068

Jan Zizka de Trocnov,
Medalha (Checoslováquia)
A Medalha Jan Zizka de Trocnov foi criada em
1946 para premiar os soldados que tenham
participado ativamente na libertação da Checoslováquia. Graus: Estrela de Ouro, Estrela de Prata
e uma Medalha Estrela. Fita: Preta com uma faixa
vermelha central.

1069

Jarnosik, Medalha (Tchecoslováquia)
A Medalha Jarnosik foi criada em 1946. Fita:
Verde com uma faixa vermelha central.

1070

Jarreteira, Ordem da (Grã-Bretanha)
Ordem eqüestre da Inglaterra que foi instituída
por Eduardo III em 1348. Tendo a Condessa de
Salisbury deixado cair a jarreteira azul da sua
perna esquerda, o rei apressou-se a levantá-la e a entregá-la à Condessa. Os cortesãos
sorriram-se, e o rei, que percebeu as suas intenções maliciosas, exclamou : “ Honi soit qui mal
y pense!” (Mal haja quem nisto põe malicia!),
acrescentando que os maliciosos seriam bem
felizes se pudessem obter uma fita igual. Assim
teria sido criada a Ordem da Jarreteira , colocada debaixo da proteção de São Jorge e cujos
estatutos foram reformados por Henrique VIII
por ordenação de 23 de abril de 1552. Compõe-se de vinte e cinco cavaleiros pertencentes à
alta nobreza britânica; o soberano,grão-mestre
da Ordem, o príncipe de Gales e os príncipes
reinantes estrangeiros,chamados a fazer parte
dela, não entram neste numero.Os dignatários
nomeados em vida são o prelado, o chanceler e o
secretário, que são sempre os bispos de Winchester e de Oxford e o Deão de Windsor. A Ordem
tem ainda, como funcionários, um rei de armas
e um arauto. Todos os cavaleiros tem cadeiras
especiais na capela de São Jorge em Windsor e
um vestuário próprio com diversas insígnias. As
nomeações são vitalícias e intransmissíveis (não
são hereditárias). Quando falece um cavaleiro-companheiro os demais tem o dever de propor
nomes de personalidades que considerem deter
suficiente honra e merecimento para ocupar a
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vaga do falecido. Essas indicações tem que obter
a aprovação do soberano britânico. Os cavaleiros
são nomeados a 23 de Abril – dia de São Jorge
– considerado patrono da Ordem – o dia está
associado a uma rosa vermelha,embora a cor
de São Jorge seja azul, e é tradição vestir algo
azul para a cerimônia. No Brasil,o mais famoso
membro da Ordem da Jarreteira foi o Imperador
Dom Pedro II.

1071

Java Ocidental,
Medalha de (Indonésia)
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1076

Jihad, Ordem de (Republica da Líbia)
A Ordem de Jihad, foi criada em 1971, para contribuições para o bem-estar do povo libio. Fita:
verde com uma faixa vermelha central.

1077

John Chard, Medalha (África do Sul)
A Medalha John Chard foi criada em 1952, para
premiar 10 anos de serviço eficiente na Reserva
Convencional. Fita: Vermelha com bordas azuis
e brancas.

A Medalha de Serviço Militar para operações em
Java Ocidental foi criada em 1959. Fita: branca
com listras vermelhas.

1078

1072

A Medalha de Mérito Jorge Chaves Dartnell,foi
criada em 25 de maio de 1945, para agraciar o
pessoal da Força Aérea. Fita: Azul com uma faixa
vermelha e branca ao centro.

Java Central, Medalha de (Indonésia)
A Medalha de Serviço Militar para Operações em
Java Central foi criada em 1960. Fita: Vermelha
com listras marrons.

1073

Jamhuriat, Medalha (Paquistão)
A Medalha Jamhuriat foi criada em 1988, para
comemorar o término da Lei Marcial e o retorno à democracia. Fita: Igualdade de listras
emverde,branco e vermelho.

1074

Janeiro, Medalha da
Revolução de 31 de (Portugal)
Criada em janeiro de 1921 e concedida aos sobreviventes do movimento revolucionário de 31 de
Janeiro de 1891. É de bronze e usa-se do lado direito do peito, pendente de seda bipartida,verde
e vermelha, sendo a fivela substituída por uma
passadeira de bronze, em forma de palma de
louro com as datas 1891 – 1921 .

Jorge Chaves Dartnell ,
Medalha de Mérito (Peru)

1079

José Cecílio del Valle,
Ordem de (Honduras)
A Ordem de José Cecílio del Valle foi instituída em
3 de Outubro de 1957. Graus: Grã-Cruz, Grande
Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.Fita:
Verde com amarelo.

1080

José Martí, Ordem de (Cuba)
A Ordem de José Martí, foi instituída em 2 de dezembro de 1972 e alterada em 1979. É destinada
para os cidadãos cubanos e estrangeiros, Chefes
de Estado e de Governo, para o serviço da Paz e
por realizações dignas em matéria de Educação,
Cultura,Ciências, Esportes ou no trabalho criativo. Fita: Branca com uma borda azul, branca e
vermelha para a esquerda.

1081

1075

José Matias Delgado, Ordem de
(Republica de El Salvador)

A Medalha Jellalabad, foi criada em 30 de Abril
de 1842, para agraciar a participação na defesa
dos Jallalabad de 12 de Novembro de 1841 a 7
de Abril de 1842. Fita: Vermelha, Branca , Amarela e Azul.

A Ordem Nacional José Matias Delgado foi criada
em 14 de agosto de 1946, para agraciar todos os
cidadãos com mérito em ajuda humanitária, literatura, ciências, artes, política e militares. Graus:
Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e
Cavaleiro.Fita: Azul com listras brancas nas bordas.

Jellalabad, Medalha (Reino Unido)
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1082

1086

A Ordem Militar de José Maximiliano foi a mais
alta Ordem militar do Reino da Baviera. Foi instituída em 1º de janeiro de 1806 por Maximiliano
I e, encontra-se dividida em três graus: Grã-Cruz,
Cruz de Comendador, Cruz de Cavaleiro. Aos
receptores era concedido o titulo de nobreza
“Ritter Von” que era adicionado aos seus nomes.
A Ordem se tornou obsoleta em 1918, com o
colapso da monarquia bávara , após a derrota
alemã na Primeira Guerra Mundial.

A Medalha do Jubileu de Prata foi criada em
1935, para comemorar os 25 anos do reinado de
George VI da Inglaterra. Fita: Marron com bordas
azul e branca.

José Maximiliano,
Ordem Militar de (Alemanha)

1082A

Jorge I, Ordem de (Grécia)
Instituida em 16 de janeiro de 1915, pelo rei
Constantino I e substituída pela Ordem de Honra.
Para aqueles que se distinguiram pela causa da
nação. Graus: Dividida em cinco graus militares
e civis, além de uma Medalha em três classes.
Fita: vermelha.

1083

Juan Pablo Duarte,
Ordem de (Republica Dominicana)
A Ordem de Juan Pablo Duarte foi criada em 24
de fevereiro de 1931 e substituída em 1954 pela
Ordem de Duarte, Sanchez e Mella. Agraciava todos os cidadãos prestantes ao desenvolvimento
da Republica Dominicana. Fita: Branca com faixa
azul ao centro e estreitas arestas em azul.

1084

Juan Marinello, Ordem de (Cuba)
A Ordem de Juan Marinello foi instituída para
premiar os cidadãos cubanos que tenham contribuído para o desenvolvimento da cultura artística
, literária e jornalismo. Fita: Vermelha com um
estipe branco e azul de um dos lados.

1085

Jubileu 1902, Medalha do
(Grão Ducado de Baden)
A Medalha do Jubileu 1902 do Grão Ducado de
Baden, foi instituída em 25 de Abril de 1902; para
aqueles que se distinguiram no serviço público
para marcar a ocasião do 50º Aniversário da
adesão do Grão-Duque Friedrich.

Jubileu de Prata de George VI,
Medalha do (Reino Unido)

1087

Jubileu de Prata do Exército,
Medalha do (Síria)
A Medalha do Jubileu de Prata do Exército foi criada em 28 de Julho de 1971, para agraciar todos
os membros das Forças Armadas que prestaram
serviço em 1º de Agosto de 1971, para marcar
o 25º Aniversário da formação do Exército sírio.
Fita: Rosa com bordas roxas e amarelas.

1088

Jubileu, Medalha do
(Ducado de Anhalt)
A Medalha do Jubileu foi instituída em 1896. Duas
Classes: Medalha de Ouro e Prata.

1088A

Jubileu da Coroação,
Medalha do (Tonga)
A Medalha do Jubileu da Coroação foi criada em
4 de Julho de 1992. Fita: Branca com uma faixa
vermelha ao centro e bordas vermelhas.

1089

Jubileu de Prata,
Medalha do (Reino Unido)
A Medalha do Jubileu de Prata foi instituída em
1977, para comemorar o Jubileu de Prata da Rainha Elizabeth II da Inglaterra. Fita: Branca com
bordas vermelhas e uma faixa azul com linha
vermelha ao centro.

1090

Jubileu de Prata,
Medalha do (Jordânia)
A Medalha do Jubileu de Prata,foi criada em 11 de
agosto de 1977,para todos as fileiras das Forças
Armadas da Jordânia que estavam servindo no
Jubileu do rei Hussein,25, 11 de agosto de 1977.
Fita: Prata/branco comvermelho,azul claro e
azulescuro.
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1091

1094

A Medalha do Jubileu de Prata foi criada em
1936,para comemorar o Jubileu de Prata do rei
Tribhubau Bir Bikram Shah Dev ocorrido em 1935.
Fita: Branca comcinco listras laranjas.

A Ordem de Julio Antonio Mella foi criada por
Fidel Castro, para premiar os jovens cubanos
e estrangeiros, em reconhecimento do mérito
extraordinário alcançado no trabalho criativo,
em estudo, na pesquisa, na cultura artística ou
literária, no desporto, ou na luta para a conquista
dos interesses da juventude cubana ou estrangeira. Classes: 1ª e 2ª Classes. Fita : Vermelha com
uma faixa verde central.

Jubileu de Prata,
Medalha do (Nepal)

1092

Jubileu de Prata,
Medalha do (Malawi)
A Medalha do Jubileu de Prata foi criada em 1991,
para marcar o 25º aniversário de Banda como
Presidente do Malawi. Fita: Vermelha com bordas
verdes e uma listra preta ao centro contendo uma
estreita faixa branca.

1093

Jubileu de Ouro,
Medalha do (Reino Unido)
A Medalha do Jubileu de Ouro foi instituída em 15
de fevereiro de 2001, para agraciar os membros
das Forças Armadas e os serviços de emergência
que tenham completado 5 anos de serviço em
6 de fevereiro de 2002. Fita: Azul com estreitas
bordas vermelhas e uma faixa branca com uma
linha vermelha ao centro.

1093A

Jubileu da Independência,
Medalha do (Paquistão)
Instituida em 1997, para comemorar o Jubileu
de Ouro do Estado do Paquistão. Fita: branca,
verde claro com uma faixa amarela central e
borda vermelha.

Julio Antonio Mella,
Ordem de (Cuba)

1095

Julio de Noronha,
Medalha Almirante (Brasil)
Aviso de 07 de Novembro de 1934. Objetivo : a
ser conferida anualmente ao marinheiro que,
sendo de exemplar comportamento, for julgado
o mais distinto entre os melhores alunos dos
cursos de Especialização concluídos durante o
ano anterior. Características: o Prêmio consiste
de uma Medalha de ouro com 25 gramas de peso
e 28 mm de diâmetro, tendo em uma das faces a
efígie do Almirante Julio de Noronha e ao lado um
encouraçado visto de frente, circundado pelas
palavras : “ Prêmio Almirante Julio de Noronha”
e, na outra, uma âncora, tendo entrelaçados os
dizeres: “Curso de Especialização – Ao mérito” e
o ano da conclusão do curso”, sobre uma faixa. A
Medalha será pendente a uma 26 mm de largura,
de gorgorão de seda azul-marinho.
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1096

Khalq, Medalha
(Republica do Afeganistão)
Medalha criada em 25 de setembro de 1980,
pelo governo da Republica Popular Democrática
do Afeganistão, destinada à todos os militares
que se dedicaram ao esforço de guerra para a
proclamação da Republica do Afeganistão. Possuía três Classes: 1ª Classe – Medalha de ouro;
2ª Classe: Medalha em Prata e 3ª Classe: Medalha em Bronze. Era uma Medalha estritamente
militar. Fita: rosa com duas listras amarelas para
uma das bordas. Essa Medalha foi descontinuada
em 1992.

1097

Khalkin, Medalha de (Mongólia)
A Medalha de Khalkin foi criada em 1940. Fita:
Amarela com bordas marron.

1098

Kaiser – I – Hind,
Medalha de (Reino Unido)
A Medalha de Kaiser – I – Hind, foi criada em
maio de 1900, pela rainha Victória, para agraciar
os serviços prestados à Índia Britânica . Graus:
Ouro e Prata. Fita: Azul escuro.

1099

Karl Troop, Medalha
(Império Austro-Húngaro)
A Medalha Karl Troop foi instituída em 1916,
pelo Kaiser Karl Truppenkreuz. Era entregue aos
militares com mais de seis meses na frente de
batalha. Fita: vermelha, com uma faixa vermelha
e branca na horizontal.

1099A

Kaiser Wilhelm da Prussia,
Medalha (Prussia)
A Medalha foi instituída para comemorar o centenário do Kaiser Wilhelm da Prussia – 1787-1897.

1100

Karl Marx, Ordem de
(Republica Oriental Alemã)
A Ordem de Karl Marx foi criada em 30 de Abril
de 1953, para o serviço extraordinário para as
artes, cultura, ciência ou economia nacional. Fita:
Vermelho escuro.

1101

Kareliana, Cruz (Finlândia)
A Cruz Kareliana, foi criada em novembro de
1940, para premiar os soldados da 4ª Divisão,
que lutaram na Guerra de Inverno antes de 7 de
fevereiro de 1940. Fita: Azul claro com uma listra
branca e verde no centro.

1101A

Kaimuu, Cruz (Finlândia)
Destinada aos participantes nos combates nas
áreas de Suomussalmi, Kuhmo e Lieska. Fita azul
claro com uma lista branca larga ao centro entre
duas estreitas listas brancas.

1102

Kalimantan, Medalha de (Indonésia)
A Medalha de Serviço Militar para operações em
Kalimantan foi criada em 1961. Fita: Azul com
faixa amarela.

1103

Kamehameha, Ordem de (Hawai)
A Ordem Real de Kamehameha foi criada em
11 de Abril de 1865, pelo rei Kamehameha ,
destinada aos serviços prestados ao Hawai ou
Casa Real. Essa comenda foi descontinuada em
1886. Graus: Colar, Cavaleiro da Grande Cruz,
Comendador e Companheiro. Fita: Vermelha com
bordas brancas.

1104

Kazan, Medalha de
(Rússia - Federação)
A Medalha de Kazan é comemorativa dos 1000
Anos da cidade de Kazan e, destinada aos veteranos da Grande Guerra Patriótica (1941 - 45) e,
também aos cidadãos de Kazan que contribuíram
para o desenvolvimento da cidade. Fita: Verde e
vermelha com uma listra branca ao centro.
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1105

1108

A Ordem da Coroa de Kelantan foi criada em
1916, para agraciar os súditos da Coroa. Graus:
Grande Cavaleiro Comendador, Cavaleiro Comendador e Companheiro. Fita: Azul escuro com
bordas vermelhas escuras.

A Medalha de Koenigsburg foi criada em 9 de
junho de 1945, para premiar os cidadãos envolvidos na captura de Koenigsburg em 25 de
janeiro à 10 de abril de 1945. Fita: Azul com três
listras pretas.

1106

1109

A Medalha de kelantan,foi criada em 1925 , para
agraciar todos os cidadãos do reino de Kelantan
que tivessem prestados excelentes serviços à
coroa. Fita: Azul escuro.

A Ordem de Kutuzov foi criada em 29 de Julho
de 1942, para agraciar oficiais do Exército para o
planejamento e execução de operações em que
o inimigo é pesadamente derrotado. Graus: 1ª,
2ª,3ª Classes. Fita: Azul com listras laranja.

Kelantan, Ordem da C
oroa de (Kelantan)

Kelantan, Medalha de (Kelantan)

1107

Koenigsburg,
Medalha de (Rússia URSS)

Kutuzov, Ordem de (Rússia URSS)

Kiev, Medalha da
Defesa de (Rússia URSS)

1110

A Medalha da Defesa de kiev foi criada em 21 de
Junho de 1961, para todos os militares e cidadãos
que participaram da defesa de Kiev de 7 de Junho
à 26 de setembro de 1941.Fita: Caqui com uma
tarja vermelha e azul ao centro.

A Ordem do Kuwait foi criada para agraciar os
Chefes de Estado, Embaixadores e personalidades que tenham trabalhado para o desenvolvimento do Kuwait. Graus: 5 Classes. Fita: Verde
com bordas brancas.

Kuwait, Ordem do (Kuwait)
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1111

Ladoga, Medalha (Finlândia)
A Medalha Ladoga foi criada em maio de1946,
para agraciar os membros das unidades de
artilharia costeira e guardas-costeiras do Lago
Ladoga. Fita: Preta com listras vermelhas.

1112

Lãeplesis, Ordem dos (Letônia)
A Ordem dos Lãeplesis, o primeiro e o maior premio letão militar, foi criada em 1919 por iniciativa
do Comandante Supremo do Exército da Letônia
Coronel Janis Balodis. A Ordem tem três classes.
Foi nomeado nomeada em homenagem ao herói letão Lãcplesis.A Medalha da Ordem Militar
Lãeplesis é um branco esmaltado , com formas
suásticas, e bordas vermelhas e douradas. No
centro do lado direito havia um medalhão com
o retrato do herói popular Lãcplesis lutando com
um urso. No há a data de 11 de novembro de
1919 (data em que o exército da Letônia expulsa
Pavel Bermondt e tropas de Riga) e está gravada
a frase “ Par Latviju” (Letônia) . As bordas da
cruz foram gravadas com as iniciais MP, a marca
do ourives Hermanis Banks. A Ordem foi criada
por J. Liberts. Os titulares recebiam também um
diploma,projetado por Rihards Zarins, com uma
breve descrição de sua realização.

1113

Lapônia, Medalha da (Finlândia)
A Medalha da Lapônia foi criada para agraciar os
soldados que lutaram na Lapônia. Fita: Verde com
listras amarelas e vermelhas.

1114

Langensalza, Medalha de (Hanover
– Alemanha)
A Medalha de Langensalza, foi criada em 27 de
junho de 1866, para agraciar os soldados e oficiais que lutaram na guerra contra a Áustria. Fita:
Branca com listra e bordas amarelas.

1115

Lazaro Pena, Ordem de (Cuba)
A Ordem de Lazaro Pena,foi criada por Fidel Castro, em agosto de 1968, por mérito de trabalho
e as contribuições para a economia nacional.
Classes: 1ª,2ª e 3ª Classes. Fita: Preta, verde,
vermelha, azul e amarela; branca ou vermelha;
marrom dependendo do grau.

1116

Lealdade, Ordem da (Kelantan)
A Ordem da Lealdade foi criada em 1967 para
agraciar a todos os soldados que se mantiveram
leais à Coroa de Kelantan. Graus : Cavaleiro Grande Comendador, Comendador, Companheiro,
Presidente e Vogal. Fita : Azul claro com uma
faixa branca central.

1117

Lealdade, Medalha de (Kelantan)
A Medalha de Lealdade para com o governo
de Kelantan foi criada em 1925, para agraciar a
lealdade dos súditos da coroa. Fita: Azul escuro.

1117A

Lealdade, Ordem da
(Ducado de Baden)
A Ordem da Lealdade foi instituída juntamente
como a Ordem da Fidelidade em 17 de junho de
1715 e foi descontinuada em 1918 com o termino
da 1ª Guerra Mundial.

1118

Leão, Ordem do (Malawi)
A Ordem do Leão foi criada em 1967, para
agraciar os cidadãos que prestaram relevantes
serviços ao povo de malawi. Graus : Grande
Comendador, Grande Oficial, Comendador, Presidente e Vogal mais uma Medalha da Ordem.
Fita: Vermelha com listras e bordas douradas.

1119

Leão, Ordem do (Reino da Bavária)
A Ordem do Leão foi instituída em 1º de janeiro
de 1768 por Carl Theodor do Palatinado Eleitoral
da Bavária. Esse Ordem era destinada aos cidadãos como uma forma de nobreza e de serviços
meritórios, para um total de 25 individuos. Fita:
Branca com bordas azuis.
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1120

de mérito. Graus: Comendador da Grande Cruz,
Estrela, Comendador de 1ª Classe, Comendador,
Cavaleiro de 1ª Classe e Cavaleiro. Fita: Vermelha.

A Ordem do Leão foi instituída em 04 de Dezembro de 1992, para premiar a bravura ao serviço
da Republica da Abkházia.

1126

1121

Ordem fundada em 1815 por Guilherme I, rei dos
Países Baixos , para recompensar o mérito civil.
Esta Ordem compreende três classes e ainda uma
classe inferior de pessoas agregadas à Ordem
com o nome de irmãos. A fita é azul-escura, com
duas orlas cor de laranja; os irmãos ostentam
uma Medalha de prata presa a uma fita azul com
uma só orla cor de laranja.

Leão, Ordem do
(Republica da Abecásia)

Leão, Ordem do (Senegal)
A Ordem do Leão foi criada em 1960, para agraciar os Embaixadores e Chefes de Estado que
tenham prestado relevantes serviços ao Estado
do Senegal. Graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

1122

Leão Branco, Ordem do
(Checoslováquia)
A Ordem do Leão Branco foi criada em 1922 e
reorganizada pela Republica Tcheca em 1994,
baseada na Ordem original do Leão Branco. É
reservada para os serviços diferenciados do Estado. Classes: Cinco Classes.

1123

Leão Branco, Ordem Militar do
(Checoslováquia)
A Ordem Militar do Leão Branco foi instituida em
9 de fevereiro de 1945, para agraciar os soldados
que tenham demonstrado bravura frente ao inimigo. Classes: 1ª e 2ª Classes, 2ª Classe Estrela,
Cruz, Medalha de Ouro e Medalha de Prata. Fita:
Vermelha com listras brancas na borda.

1124

Leão Neerlandês,
Ordem do (Neerlandia)

1127

Leão da Noruega,
Ordem do (Noruega)
A Ordem do Leão da Noruega foi uma Ordem de
cavalaria norueguesa, criada pelo rei Oscar II da
Noruega,em 21 de janeiro de 1904, em memória
dos gloriosos eventos associados com o venerável brasão de armas da Noruega. A Ordem tinha
como equivalente a sueca Ordem do Serafim,
uma vez que os cavaleiros da norueguesa Ordem
de Santo Olavo eram inferiores aos cavaleiros do
Serafim, na corte real sueca norueguesa. A união
pessoal entre a Suécia e a Noruega foi dissolvida
em 1905, antes de qualquer cavaleiro norueguês pudesse ser apontado, e o rei Haakon VII
da Noruega decidiu não apontar nenhum novo
cavaleiro, anulando a Ordem no dia 11 de março
de 1952. O último cavaleiro vivo foi o rei Gustavo
VI Adolfo da Suécia, falecido em 1973.

Leão da Etiópia,
Ordem Imperial do (Etiópia)

1128

A Ordem Imperial do Leão da Etiópia foi criada em
março de 1996, para agraciar personalidades estrangeiras com desenvolvimento na literatura, ciências e
esporte. Graus: Cavaleiro do Grande Cordão, Grande
Oficial, Comendador e Diretor. Fita: Laranja com
centro amarelo, verde e vermelho.

Ordem de Hesse, fundada em 1700 pelo landgrave Frederico II e, reorganizada em 1876.Uma só
classe. Fita vermelho ondeada.

1125

Leão da Finlândia,
Ordem do (Finlândia)
A Ordem do Leão da Finlândia foi criada em 11 de
setembro de 1942, para agraciar civis e militares

Leão de Ouro,
Ordem do (Alemanha)

1129

Leão de Ouro, Ordem do
(Grão Ducado de Luxemburgo)
A Ordem do Leão de Ouro da Casa de Nassau é
uma Ordem de cavalaria partilhada pelos dois
ramos da Casa de Nassau. Na linha Walram da
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Ordem do Leão de Ouro da Casa de Nassau é a
mais elevada Ordem Nacional de Luxemburgo.
Outorgada pelo Grão-Duque do Luxemburgo,
pode ser concedida a soberanos estrangeiros,
príncipes das casas reais e Chefes de Estado
para o serviço meritório ao Luxemburgo e ao
Grão-Duque. Na linha Otoniana a Ordem é uma
Ordem dinástica holandesa Royal House of Orange-Nassau,concedido como um presente pessoal
da Rainha da Holanda. A Ordem foi fundada por
decreto do Grande Ducado em 31 de março de
1858 pelo Rei-Grão-Duque Guilherme III

1130

Leão e do Sol,
Ordem do (Pérsia – Irã)
Ordem persa, instituída por Feth Ali-Shah, em
1808, para recompensar o mérito civil e militar.
Compõe-se de cinco classes. A fita é verde.

1131

Leão, Real Ordem do (Bélgica)
A Real Ordem do Leão foi instituída em 1891, para
agraciar os cidadãos que tenham prestados meritórios serviços à Colônia belga (Congo Belga) e, ou
à sua soberania. Graus: Colar da Grã-Cruz, Estrela
da Grã-Cruz, Oficial, Comendador e Cavaleiro mais
três Medalhas de Ouro, Prata e Bronze. Fita: Roxa
com azul claro, amarela e listras azuis nas bordas.

1132

Leão de Zahringen,
Ordem do (Alemanha - Baden)

cinqüoenta Legionários, de nomeação vitalícia,
pelo grande Conselho. O Grande Conselho e as
Cortes foram suprimidos em 19 de Julho de 1814.
A Legião de Honra foi reorganizada por carta régia
de 26 de Março de 1816 e por Decreto orgânico
de 16 de Março de 1852, carta atual da Ordem.
O Presidente da Republica é o Grão –Mestre. A
Ordem é administrada por um grande Chanceler,
nomeado pelo Chefe de Estado e por um Conselho da Ordem que compreende um Secretário
Geral, um Vice-Presidente do Conselho e dez
membros. O Corpo de Legionários compõe-se
de Cavaleiros, Oficiais, Comendadores, Grandes-Oficiais e Grão-Cruzes.Os estrangeiros a quem é
conferida a condecoração não figuram no quadro
regulamentar. A Condecoração consiste numa
estrela de cinco raios duplos encimada por uma
coroa de carvalho e louro. O centro da estrela tem
de um lado a cabeça da Republica com o exergo
: Republica francesa – 1870 ; e do outro, duas
bandeiras tricolores com a divisa : Honra e Pátria.
A estrela, esmaltada de branco, é de prata para os
cavaleiros, e de ouro para as outras dignidades.

1134

Legião de Honra (Filipinas)
A Legião de Honra das Filipinas foi criada para
agraciar os Chefes de Estado e Embaixadores.
Graus: Comendador-Chefe, Comendador, Diretor e Legionário. Fita: Vermelha com uma listra
branca e azul ao centro.

1135

Ordem badense, criada em 26 de dezembro de
1812 pelo Grão-Duque Carlos de Bade, reorganizada em 1840.Essa Ordem foi descontinuada
em 1918, com o término da 1ª Guerra Mundial.
Possuía três classes :Grã-Cruz, Comendador e
Cavaleiro de 1ª e 2ª Classes. Fita verde, orlada
de cor de laranja.

Legião de Mérito,
Ordem da (Rodésia)

1133

1136

Ordem Nacional Francesa, criada por lei consular
de 29 Floreal, ano X (19 de Maio de 1802) para
recompensar os serviços militares e civis. Na
origem compreendia um grande Conselho de Administração, composto de sete grandes Oficiais,
vinte Comandantes, Trinta Oficiais e trezentos e

A ordem da Legião do Mérito foi instituída em 20 de
Julho de 1942, para agraciar os membros das Forças
Armadas dos Estados Unidos,com grau de excelente
comportamento no cumprimento do dever. Fita:
Vermelha com estreitas bordas brancas.

Legião de Honra, Ordem da (França)

A Ordem da Legião de Mérito foi criada em 4
de novembro de 1970, para agraciar o serviço
extraordinário para a Rodésia. Graus: Grande
Comendador, Grande Oficial, Comendador, Presidente e Vogal. Fita: Amarela combordas verdes.

Legião do Mérito, Ordem da
(Estados Unidos da América)
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1137

Legião do Mérito do Chile,
Ordem da (Chile)
A Ordem da Legião do Mérito foi instituída em
1817, por Bernardo O’Higgins e, descontinuada
em 1824. Era destinada a premiar soldados e civis
por serviços prestados ao país.

1138

L’ Stura Udovita,
Ordem de (Eslováquia)
A Ordem L’ Stura Udovita foi criada em 2 de
fevereiro de 1994, para agraciar os cidadãos da
Republica da Eslováquia, que tenham servido
de maneira extraordinária nos domínios da
democracia e dos direitos humanos, defesa da
segurança e da Republica Eslovaca ou também
demonstrado extraordinário mérito nas áreas da
política, na gestão do estado e da administração,
no desenvolvimento da economia nacional, ciência, tecnologia, cultura, arte, educação e esportes
e de forma significativa para espalhar o bom
nome da Republica Eslovaca no exterior.Graus:
1ª,2ª e 3ª Classes. Fita: Branco, azul e vermelho.

1139

Leopoldo, Ordem de
(Império Austro-Hungaro)
A Ordem de Leopoldo foi criada na Áustria em 08
de Janeiro de 1808, pelo imperador Francisco I,
para homenagear seu pai. A Ordem de Leopoldo
foi criada inicialmente com três classes: Grande
Cruz, Comendador e Cavaleiro. Subordinada à
Grande Cruz, uma primeira classe foi acrescentada por Decreto Imperial de 1º de Fevereiro
de 1901. Durante a I Guerra Mundial a Ordem
de Leopoldo foi atribuída aos beneficiários com
“espadas atravessadas” por atos de bravura em
face do inimigo. Fita vermelha com orla branca.

1140

Leopoldo I, Ordem de (Bélgica)
A Ordem de Leopoldo I é a Ordem militar mais
importante da Bélgica, que foi dada o nome do rei
Leopoldo I. A condecoração foi estabelecida em
11 de Julho de 1832 pelo Conde Feliz de Mérode,
ministro belga. Ela comporta três categorias : civil, militar e marítima . Ordem belga de cavalaria
(civil e militar) destinada ao alto escalão na vida
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pública e, para excepcionais serviços prestados
à coroa. Foi reorganizada em 1838.Compreende
sete classes: Grande Colar, Grã-Cruz, Estrela do
Grande Colar, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita vermelho papolina.

1140A

Leopoldo II, Medalha
Comemorativa (Bélgica)
Medalha comemorativa para o reinado de Leopoldo II, instituída em 21 de julho de 1905, para
comemorar o 40º ano do reinado do rei Leopoldo
II. A Medalha era para ser concedida a quem tinha prestado “bons e leais serviços” de 20 anos
no serviço publico ou similares.

1141

Leopoldo II,Ordem de (Bélgica)
Ordem belga de cavalaria (civil e militar) criada
em 1900, pelo rei Leopoldo II. Foi criada para
agraciar belgas e estrangeiros para os serviços
ao soberano da Belgica. Comporta cinco classes
: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comandante, Oficial e
Cavaleiro e, três Medalhas : ouro, prata e bronze.
A fita é azul escura com uma risca negra vertical
ao meio.

1142

Leopoldo IV, Ordem de
(Principado de Lippe-Detmold)
A Ordem de Leopoldo foi criada em 30 de maio de
1910, pelo Príncipe Leopoldo IV. Graus: Grã-Cruz,
Estrela, Grande Comendador, Comendador, Oficial e Cavaleiro.Fita: Branco com bordas laranja.

1143

Leopoldo IV, Medalha da Ordem
de (Principado de Lippe-Detmold)
A Medalha da Ordem de Leopoldo IV foi criada
em 30 de maio de 1910, para agraciar os súditos
do Principado de Lippe-Detmold. Fita: Branca
com listras vermelhas nas bordas.

1144

Lembrança, Medalha da
(Republica Popular da Albânia)
A Medalha da Lembrança foi instituída pela Republica Popular da Albânia, em 1943 e revisada em
9 de Julho de 1945. Foi criada para contemplar os
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cidadãos ou grupos de cidadãos que participaram
de serviço ininterrupto com inicio em 10 de julho
de 1943 – data da criação do Estado Maior do
Exército de Libertação Nacional – até a libertação
de Tirana em 29 de novembro de 1944, quer em
combate ou em atividades políticas. A fita é azul.

libaneses. Fita: Verde com bordas azuis claras,
tendo ao centro duas faixas brancas ladeadas
por linhas vermelhas.

1145

A Ordem da Liberdade foi instituída em 12 de
Junho de 1945, para agraciar altos comandantes
militares pela liderança e coragem. Fita: Vermelha com bordas amarelas.

Lênin, Ordem de (Rússia)
A Ordem de Lênin foi a maior condecoração
que um soviético poderia receber de sua pátria,
sendo chamado de herói na União Soviética.
Foi criada em 6 de Abril de 1930 pelo Comitê
Executivo Central da União Soviética.É destinada a galardoar pessoas singulares que tenham
realizado proeminentes serviços ao Estado. Seu
nome é uma referencia a Wadimir Ilitch Lênin.
Algumas pessoas condecoradas : Yuri Gagarin –
cosmonauta , primeiro homem no espaço; Lev
Yashin – Goleiro, por 16 anos, da seleção russa
de futebol; Vasily Zautsev – franco-atirador, herói
da batalha de Stalingrado; Emil Gilels – pianista;
Fidel Castro – líder comunista presidente de Cuba
– Josep Broz Tito – líder comunista – presidente
da Yugoslávia.Fita: Vermelha com duas listras
amarelas nas bordas.

1146

Leste – Oeste da África,
Medalha da (Reino Unido)
A Medalha Leste/Oeste da África foi criada em
1900, para agraciar o serviço na África de 1887
a 1900. Fita: Amarela combordas pretas e duas
linhas verdes .

1147

Lesoto, Ordem do (Lesoto)
A Ordem do Lesoto foi criada em 1972, para
o serviço meritório por parte dos cidadãos do
Lesoto e por estrangeiros. Graus: Grande Comendador, Comendador e Diretor. Fita: Azul escuro
com listras verde e vermelho.

1148

Líbano, Medalha do
(Nações Unidas)
A Medalha do Líbano foi instituída em março
de 1978, para auxiliar o governo do Líbano no
sentido de manter a ordem entreisraelenses e

1149

Liberdade, Ordem da
(Republica Socialista da Yugoslavia)

1150

Liberdade, Ordem da
(Republica Popular da Albânia)
A Ordem da Liberdade da Republica Popular
da Albânia, foi instituída em 13 de Outubro de
1945,logo após o término da Segunda Guerra e
o advento do socialismo na Europa. Foi instituída
para contemplar aqueles que se distinguiram por
atos de patriotismo e de grande mérito extraordinário para o fortalecimento do socialismo. Três
Classes: 1ª Classe – Medalha de ouro; 2ª Classe:
Medalha de prata; 3ª Classe: Medalha de bronze.

1151

Liberdade, Ordem da
(Bósnia-Herzegovina)
A Ordem da Liberdade foi instituída em 1994,
para agraciar os militares que lutaram pela liberdade da Bósnia. Classe: Medalha de Ouro.

1152

Liberdade, Medalha da (Polônia)
A Medalha da Liberdade foi criada em 18 de
outubro de 1956, para agraciar os voluntários
poloneses que participaram da Guerra Civil espanhola de 1936 – 1939 ao lado da Republica.
Fita: vermelha com uma faixa branca ao centro.

1153

Liberdade, Ordem da (Portugal)
A Ordem foi criada em 1976 e tem precedência sobre a Ordem do Infante Dom Henrique,
embora seja a Ordem mais “jovem” das Ordens
Honorificas Portuguesas. Esta, destina-se a distinguir serviços relevantes prestados à causa da
democracia e da liberdade.

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1154

Liberdade Nacional, Ordem da (Republica Socialista da Yugoslavia)
A Ordem da Liberdade Nacional foi instituída em
15 de agosto de 1943, para os lideres da Resistência . Fita: Azul com bordas brancas.

1155

Libertador, Ordem do (Venezuela)
Ordem do Busto do Libertador, fundada em 12
de fevereiro de 1825, existente na Venezuela.
Compreende cinco classes : Grão-Cruzes, Banda
e Placa; Grandes Oficiais, Fita a tiracolo e placa;
Comendadores, Placa com as armas da Venezuela; Oficiais e cavaleiros, Botoeira. A insígnia
é um medalhão esmaltado de azul, com a efígie
de Simão Bolívar,cercada de raios ligados por um
delgado circulo de ouro. A fita é de três zonas
iguais : amarelo,azul e vermelho.

1156

Libertador General San Martin, Ordem do (Argentina)
A Ordem do Libertador General San Martin,
foi instituída em 17 de agosto de 1943. Essa
comenda é designada para estrangeiros que
são considerados dignos da maior honra e reconhecimento da nação argentina. Possui os
seguintes graus: Colar, Grã-Cruz, Grande Oficial,
Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: azul com
bordas brancas.

1157

Libertação, Medalha da (Filipinas)
A Medalha da Libertação foi instituída em 1944,
para participação nalibertação das Filipinas entre
17 de outubro de 1944 e 3 de setembro de 1945.
Fita: Vermelha com uma listra azul e branca ao
centro.

1158

Libertação, Medalha da (Zimbábue)
A Medalha da Libertação foi criada em 1980,
para agraciar qualquer cidadão que tenha executado serviços para a criação da Republica do
Zimbábue em 18 de Abril de 1980. Graus: Prata e
Bronze. Fita: Vermelha com listras verde, amarela
e preta.
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1159

Libertação, Medalha da (Lituânia)
A Medalha da Libertação foi criada em 1920, para
comemorar a independência da Lituânia. Fita:
Vermelha, Branca e Verde.

1160

Libertação da Áustria,
Medalha da (Republica da Áustria)
A Medalha de Honra para as Contribuições de
Libertação da Áustria – 1946, foi instituída em
1976, pelo governo austríaco, para premiar todos
os cidadãos que contribuíram para a libertação
do país durante a segunda grande guerra. Fita:
Vermelha com uma faixa branca central.

1161

Libertação do País, Medalha da
(Republica Pop. Albânia)
A Medalha da Libertação do País foi instituída em
13 de outubro de 1945, pela Republica Popular
da Albânia, para premiar os que lutaram contra
as forças italianas
e alemãs durante a Segunda Guerra Mundial.

1162

Libertação, Ordem da (França)
A Ordem da Libertação foi criada em 17 de novembro de 1940, para agraciar todos os cidadãos
franceses que contribuíram significativamente
para a libertação da França. Fita: Verde com
bordas pretas.

1163

Libertação do Kuwait, Medalha da
(Republica Árabe do Egito)
A Medalha da Libertação do Kuwait, foi criada
em 1991, para premiar os soldados egípcios
das Forças Armadas que serviram na Guerra do
Golfo (Agosto de 1990 à março de 1991). Fita:
Vermelha,branca, preta e verde.

1164

Libertação do Kuwait,
Medalha da (Emirado de Bahrein)
A Medalha da Libertação do Kuwait foi instituída
em 18 de março de 1991, para premiar os soldados que participaram da libertação do Kuwait.
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Uma única classe: Medalha de ouro . Fita: bordas
verdes com tarja vermelha central separadas por
branco e preto.

1170

1165

Criada pelo Decreto Nº 22.937 de 13 de Julho de
1933. Para ser conferida anualmente, ao aluno
classificado em primeiro lugar, na conclusão do
curso da Escola Militar. Características: segundo o
Aviso 321, de 16 de Junho de 1933, do Ministro da
Guerra, a Medalha é de forma circular, de ouro. An:
um castelo, emblema do ensino militar, rodeado
da legenda “Instituto de Docentes Militares”. Re: a
efigie do Conde de Linhares, circundada pela inscrição “ Conde de Linhares” – Ministro da Guerra. O
Decreto Nº 22.937, autorizou seu uso em todos os
atos da vida civil e militar, devendo a concessão ser
averbada nos assentamentos à vista dos diplomas
apresentados pelos agraciados. Ao Instituto dos
Docentes Militares ficou o encargo da concessão do
prêmio. A denominação da Medalha era uma homenagem que se prestava ao primeiro Ministro da
Guerra, no governo de Dom João VI, que reformou
o Decreto de 1810 criando a Real Academia Militar.

Libertação do Kuwait,
Medalha de (Arábia Saudita)
A Medalha de Libertação do Kuwait, foi criada
em 4 de Janeiro de 1991, pelo rei Fahd Abdulaziz,
para agraciar o serviço durante a campanha de
libertação do Kuwait, entre 15 de outubro e 26
de novembro de 1990. Fita : Verde com vermelha,
preto e branca nas bordas.

1166

Libertação, Medalha da (Líbia)
A Medalha da Libertação foi criada para comemorar a libertação da Líbia de seus invasores.
Fita: Vermelha com uma faixa preta ao centro e
três listras brancas.

1167

Líder, Ordem do
(Reino do Afeganistão)
Instituída em 1932 pelo rei Muhammad Nadir
Shad e descontinuada em 1973. Foi criada para
distinguir os serviços militares prestados ao reino
do Afeganistão. Possuía cinco classes: Grande
Colar, Colar, 1ª Classe, 2ª Classe e Medalha de
Mérito.

1168

Liderança, Medalha de (Jordânia)
A Medalha de Liderança foi criada em outubro de
1975,como galardão para o comandante de um
campo de formação que se distinguir por uma
liderança durante um período de 12 meses.Fita:
Verde com um vermelho, branco e preto, faixa
amarela larga no centro,tendo uma estreita faixa
central negra.

1169

Liga da Defesa Civil,
Medalha da (Dinamarca)
A Medalha da Liga da Defesa Civil foi criada em
1956, para agraciar todos os cidadãos dinamarqueses que contribuem meritóriamente para a
Liga da Defesa Civil. Fita: Vermelha com listras
brancas.

Linhares, Medalha Conde de
(Exército – Brasil)

1171

Lírio de Ouro, Ordem do
(Bósnia-Herzegovina)
A Ordem do Lírio de Ouro foi instituída em 1994,
para agraciar civis e militares por serviços meritórios ao país. Dois Graus: Medalha de Ouro e
Prata. Fita: Branca, azul e verde.

1172

Logohu, Ordem dos
(Papua Nova Guiné)
A Ordem dos Logohu foi criada em 16 de Setembro de 2005, para agraciar o serviço distinto à
nação. Graus: Grande Companheiro, Comendador, Oficial, Membro, Delegado. Fita: bordô com
bordas pretas e amarelas.

1173

Longevidade, Medalha da (Grécia)
A Medalha da Longevidade foi criada em 1991,
para agraciar os funcionários do Serviço Militar
que completar 10, 20 e 30 anos de atividades.
Graus: Ouro, prata e Bronze de acordo com os
anos de serviço praticado. Fita: Azul com bordas
vermelhas e uma faixa branca ao centro.
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1174

1180

A Medalha de Longa e Boa Conduta do Exército
foi criada em 1830, para agraciar a boa conduta
dos soldados do Exército Britânico. Fita: Marron
com bordas brancas.

A Medalha de Longo Serviço foi criada para premiar os cidadãos que completam vinte anos de
serviço na policia sul-coreana. Fita: Branca com
duas listras vermelhas e azuis.

1175

1181

Longa e Boa Conduta do
Exército, Medalha de (Reino Unido)

Longo Serviço Policial,
Medalha de (Zimbábue)
A Medalha de Longo Serviço na Policia foi criada
para premiar os policiais com 15 anos de exemplar serviço prestado à Policia do Zimbábue. Fita:
Azul escuro com três listras estreitas em amarelo
nas bordas.

1176

Longo Serviço no Exército,
Medalha de (Zimbábue)
A Medalha de Longo Serviço no Exército foi criada
para premiar os soldados com 15 anos de exemplar serviço prestado ao Exército do Zimbábue.
Fita : Vermelha com três listras ouro nas bordas.

1177

Longo Serviço,
Medalha de (Tanzânia)
A Medalha de Longo Serviço foi criada para agraciar os soldados e membros das Forças Armadas
por tempo de serviço. Fita : Verde.

1178

Longo Serviço,
Medalha de (Filipinas)
A Medalha de Longo Serviço foi criada em 1946,
para o serviço de 20 Anos nas Forças Armadas
das Filipinas. Fita: Vermelha .

1179

Longo Serviço na Policia,
Medalha de (Nova Zeelândia)
A Medalha de Longo Serviço na Policia foi criada
em 8 de Setembro de 1976, para o serviço de
14 anos na policia. Fita: Marron com uma listra
branca e faixa negra ao centro.

Longo Serviço, Medalha de
(Republica da Coréia)

Longo Serviço, Medalha de (México)
A Medalha de Longo Serviço foi criada para
agraciar os componentes das Forças Armadas
Mexicanas que tenham contribuído com um
determinado período de serviços prestados à
nação. Graus: Pela Pátria (50 anos), Institucional
(40 anos); Extraordinário (35 anos); Especial (30
anos), 1ª,2ª,3ª,4ª, 5ª Classes.Fita: Nas cores da
bandeira nacional intercaladas dependendo da
classe.

1182

Longo Serviço, Medalha de (Quênia)
A Medalha de Longo Serviçofoi criada em março
de 1987, para premiar ossoldados que tenham
contribuído com 25 anos de serviços prestados
ao Exército. Fita: Vermelha comtarja preta central
e bordas pretas.

1183

Longo Serviço no Ministério
do Interior, Medalha (Cuba)
A Medalha de Longo Serviço no Ministério do
Interior foi instituída por Fidel Castro para agraciar os cidadãos cubanos que tenham prestado
serviços de 20, 15 e 10 anos junto ao Ministério
do Interior de Cuba. Classes: 1ª: 20 anos; 2ª : 15
anos; 3ª : 10 anos. Fita: Azul e branco.

1184
Longo Serviço,
Medalha de (Johor)
A Medalha de Longo Serviço de Johor foi criada
em 1922, para agraciar os soldados que tenham
prestado mais de 30 anos de serviços à coroa.
Fita: Vermelha com duas listras brancas.
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1185

de trinta anos, ao serviço das Forças Armadas de
Belize. Fita: Azul com bordas vermelhas.

A Medalha de Longo Serviço da Índia foi instituída
em 19 de Abril de 1971, pelo Presidente da Índia,
para agraciar todo o pessoal das Forças Armadas
que tenham completado nove anos de serviço.
Fita: Verde com listras pretas.

1191

Longo Serviço, Medalha (Índia)

1186

Longo Serviço e Boa Conduta,
Medalha (Gâmbia)
A Medalha de Longo Serviço foi criada em 25
de fevereiro de 1955, para agraciar o tempo de
serviço e boa conduta nas forças armadas. Fita:
Marrom, azul e verde.

1187

Longo Serviço e Boa Conduta do,
Medalha de (Grécia)
A Medalha de Longo Serviço e Boa Conduta do
Exército foi criada em 17 de Abril de 1937, para
agraciar os soldados do Exército grego que tiveram bom desempenho e longo serviço prestado
ao país. Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita: Azul
escuro com uma faixa vermelha no centro.

1188

Longo Serviço na Marinha,
Medalha de (Dinamarca)
A Medalha de Longo Serviço na Marinha foi criada em 29 de janeiro de 1801, para agraciar os
marinheiros com 25 anos de serviços prestados
na real marinha dinamarquesa. Fita: Vermelha
com faixa branca central.

1189

Longo Serviço, Medalha (Botsuana)
A Medalha de Longo Serviço, foi instituída em
30 de setembro de 1995, para agraciar aqueles
que contribuíram, com dedicação e distinção,
por mais de trinta e cinco anos, ao serviço das
Forças Armadas de Botsuana. Fita: Amarelo com
amplas margens azuis.

1190

Longo Serviço, Medalha (Belize)
A Medalha de Longo Serviço foi instituída em 16
de agosto de 1991, para agraciar aqueles que
contribuem, com dedicação e distinção, por mais

Ludwig, Ordem de
(Reino da Baviera)
A Ordem de Ludwig foi instituída em 1827, para
homenagear a memória do General de Infantaria
Ludwig Von der Tann – Rathsamhausen. Essa comenda era concedida á todos os oficiais generais
do exército bávaro. Graus: Comendador e Cavaleiro. Fita: Vermelho escuro, com bordas azuis.

1192

Ludwig, Ordem de
(Hesse – Darmstadt)
A Ordem de Ludwig foi criada em 25 de agosto
de 1807, para agraciar os membros da Corte.

1193

Luis, Ordem de (Alemanha)
Ordem bávara instituída em 1827 pelo rei Luis
I , para recompensar os serviços prestados ao
Estado. Duas Classes. Fita vermelha escura com
orlas azuis. Luis I , rei da Baviera nasceu em Estrasburgo em 1786 e, morreu em Nice em 1868;
reinou de 1825 a 1848 e, abdicou a favor de seu
filho Maximiliano II. Apaixonado pelas artes e pelas letras,fez construir a Glyptotheca de Munich,
etc. . . mas a sua administração foi deplorável.

1194

Luisa, Ordem de (Alemanha)
Ordem prussiana, fundada em 1813, por Frederico Guilherme III, rei da Prússia, destinada
às damas que tinham prestados socorros aos
feridos durante as guerras de 1813 e 1814. Foi
reorganizada em 1865 . Compreende duas classes, apenas para as damas. É colocada ao lado
esquerdo do peito, suspensa de uma fita branca
orlada de preto. Luiza de Mecklemburgo, rainha
da Prússia, nasceu em Hanover e faleceu em Hoenzieritz(1776 – 1810) , filha do Duque Carlos de
Mecklemburgo e da princesa de Hesse. Casou-se
em 1793 com o príncipe real da Prússia , que depois reinou com o nome de Frederico Guilherme
III. Tornou-se popular pela sua formosura , pelas
suas virtudes domésticas e pelo seu patriotismo.
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1195

1197

A Medalha de Lesão foi criada em 16 de dezembro de 1996, para agraciar as pessoas feridas
como resultado de ação inimiga. Fita: Preta com
listras vermelhas nas bordas.

A Medalha “Luta em Defesa dos Povos”foi criada em 22 de Novembro de 1983, para agraciar
cidadãos polacos que apoiaram os comunistas
na chamada “luta contra o metro de reação”,
aos soldados do Exército Popular, a Milícia Popular, a Policia Política e os Membros do Partido
Comunista. Fita: Vermelha com bordas brancas
e listras verdes.

Lesão, Medalha de
(Tchecoslováquia)

1196

Luta, Medalha de (Irlanda)
A Medalha de Luta foi criada em 1961, para lembrar os voluntários de 1916. Fita: Laranja e Verde.

Luta em Defesa dos Povos,
Medalha (Polônia)

1198

Luta Clandestina, Medalha da (Cuba)
A Medalha dos Combatentes da Luta Clandestina,
foi instituída por Fidel Castro, para agraciar os cidadãos cubanos que, na clandestinidade, lutaram
pelo seu país. Fita: Verde com uma borda branca
e azul,vermelho e branco nas pontas.
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M
1199

Makarios III, Ordem de (Croácia)
A Ordem de Makarios III foi criada em 15 de
setembro de 1922, para agraciar os Chefes de
Estado e os cidadãos que tenham prestado relevantes serviços à Croácia. Graus: Grande Colar,
Grã-Cruz, Estrela da Grã-Cruz, Comendador,
Grande Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita:
Azul com listras amarelas na borda.

1200

Madagascar , Medalha (Madagascar)
A primeira Medalha de madagascar foi instituída
em 1886 na França. Análoga à de Tonkin, tem
no re a palavra “Madagascar” e as datas 1883
– 1886. A fita é dividida em listras horizontais,
alternativamente azuis e verdes. A segunda
Medalha de Madagascar foi instituída depois da
exposição de 1895. A fita é a da antiga Medalha
a que se acrescenta uma fivela com a data.

1201

concedida a cidadãos suecos e estrangeiros de
mérito especial e importante serviço à Suécia e
para os funcionários da Corte Real, para o serviço
longo e fiel. Fita Azul.

1203

Major-General Alexander
Alexandrov, Medalha
(Rússia – Federação)
A Medalha do Major General Alexander Alexandrov foi criada em 2 de agosto de 2005, para a
contribuição ao estudo e desenvolvimento da
música militar russa. Fita: Metade laranja com
uma borda preta e metade branca com duas
listras vermelhas.

1204

Maio, Ordem de (Argentina)
A Ordem de Maio foi instituída em 17 de Dezembro de 1957. Essa comenda é destinada aos
estrangeiros que se distinguem por um serviço
ou realização pessoal, ou que ganharam o reconhecimento da nação argentina. Possui os
seguintes graus: Colar, Grã-Cruz, Grande Oficial,
Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita vermelha
com bordas brancas.

Madiun, Medalha de Serviço
Militar para (Indonésia)

1204A

A Medalha de Serviço Militar para Madiun, foi
criada em dezembro de 1947, para agraciar os
militares que participaram de operações militares no Madiun em 1947. Fita: Vermelha com
listras azuis.

Medalha criada para homenagear os soldados
chilenos que lutaram na Batalha de Maipo em
05 de abril de 1818, contra o exército espanhol
do Vice-Rei do Peru, que foi derrotado por tropas
do General José de San Martin, consolidando a
independência do Chile.

1202

Maipo, Medalha de (Chile)

Mahsood, Medalha
(Republica Islâmica do Afeganistão)

1205

Medalha instituída em 13 de agosto de 1993, pela
Republica Islâmica do Afeganistão, para honrar
a lembrança do herói Mahsood. É a mais alta
condecoração militar por bravura do Afeganistão.
Possui dois graus: ouro e prata. Fita: verde, vermelha e preta montada com uma fita azul pálida.

A Medalha de Serviço Militar para Operações
na Malásia, foi criada em 1963. Fita: Verde com
listras amarelas.

1202A

Majestade, Medalha de Sua (Suécia)
Medalha instituída em 1876. Originalmente era
uma Medalha de um Tribunal ou Casa Real, agora

Malásia, Medalha da (Indonésia)

1206

Mallet, Medalha (Exercito – Brasil)
Criada pelas instruções baixadas para execução
do Decreto Nº 21.196, de 31 de Março de 1932,
destina-se a galardoar o campeão de pontaria,
de cada ano, dos Corpos de Tropa da Artilharia. Características : Medalha de forma elitica,
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de metal bronzeado, fundo fosco e granitado,
contendo em relevo dois canhões “La Hitte”
cruzados, encimados pela efígie do Marechal
Mallet – Patrono da Artilharia – Seu Diploma foi
aprovado por Portaria Nº 1345, de 27 de Junho
de 1958, do Ministro da Guerra. Fita : gorgorão
de seda, nas cores vermelha e azul, verticalmente
dispostas em duas partes iguais, separadas por
um friso carmesim – cores tradicionais de uniforme do Regimento comandado por Mallet. A
Portaria Ministerial Nº 1345 de 1958, aboliu da
fita o friso carmesim.

1207

Malta, Ordem Soberana
e Militar de (Malta)
Ordem dos Hospitalários, de São João ou de
Malta. No ano de 1048, um grupo de mercadores
napolitanos estabelecidos em Jerusalém fundou
um convento de frades beneditinos e um hospital
dedicado a São João Batista e destinado a prestar
socorro aos peregrinos. Com os donativos feitos
por Godofredo de Bouillon, em 1099, Gérard de
Tom, diretor do hospital, julgou-se em condições
de tornar o hospital independente do convento
beneditino, fundando uma congregação que
tomou o nome de Hospitalários de São João ou
Irmãos do Hospital de São João de Jerusalém.
Raymond de Puy deu-lhe uma regra, confirmada
pelo Papa Pascoal II, em 1113. Nesse mesmo
século, a Ordem assumiu encargos militares,
na defesa dos cristãos contra os infiéis. Após a
queda de Jerusalém, tomada por Saladino (1187),
os Hospitalários conquistaram a cidade de Acre
(1191), que tiveram de abandonar, dez anos
mais tarde, estabelecendo-se na ilha de Chipre.
Tendo dominado Rodes, em 1310, passaram a
denominar-se Ordem dos Cavaleiros de Rodes.
Resistindo aos ataques de Maomé II (1482), foram forçados à capitulação, diante do poderio das
forças de Solimão II,em 1522. Carlos V cedeu-lhes
a Ilha de Malta, onde permaneceram de 1530
até 1798, quando o grão-mestre Hompesh se
entregou, sem combate, a Napoleão Bonaparte.
Desde então chamada Ordem de Malta,dividia-se
em línguas e nações, que chegaram a ser oito :
Provença, Alvérnia, França, Itália, Aragão, Alemanha, Castela e Inglaterra. O Papa Pio VII reduziu
a Ordem a duas províncias, Itália e Alemanha, e
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Pio IX, em 1854, alterou-lhe os Estatutos. Leão
XIII, em 1880, concedeu-lhe a igreja de São Basílio e o priorado do Monte Aventino, em Roma.
Em 1961 os Cavaleiros de Malta tiveram nova
constituição, aprovada pela Santa Sé. Dirigida por
um grão-mestre e considerada Estado Soberano,
a ordem designa representantes diplomáticos ,
confere condecorações (principalmente Cruz de
Mérito) e exerce atividade assistencial ,mantendo
hospitais e uma frota aérea sanitária.

1208

Manuel Amador Guerrero,
Ordem de (Panamá)
A Ordem de Manuel Amador Guerrero foi criada em 29 de outubro de 1953, para reconhecer
os excelentes serviços de natureza cívica e
cientifica, artística e humanitária. Graus: Colar,
Grã-Cruz,Grande Oficial e Comendador. Fita:
Amarelo com uma listra azul, branco e vermelho
ao centro.

1209

Marcilio Dias, Medalha –
Prêmio (Marinha – Brasil)
Criada pelo Decreto Nº 8076, de 23 de Junho de
1910, modificado pelo Decreto Nº 23564, de 07
Dezembro de 1933. Destina-se a galardoar os
aprendizes-marinheiros, com : Medalha de ouro
para os das Escolas Modelos que concluírem o
respectivo curso com distinção; Medalha de prata
para os que houverem concluído o curso primário
com distinção. An: efígie de Marcilio Dias, sobre
um fundo constituído por uma ancora com folhagens de louro e de carvalho, e contornando a
figura a inscrição: Premio Marcilio Dias – Escola
de Aprendizes-Marinheiros. Re: as armas da Republica, juntamente com uma alegoria formada
por um livro, representando a instrução ,um
canhão, uma ancora e um cabo, como Símbolo
da Marinha de Guerra, rodeadas pela inscrição :
instituído pelo Vice-Almirante Alexandrino Faria
de Alencar – 1910. Fita: gorgorão de seda chamalotada, de 24 mm de largura com as cores verde
e amarela em duas listras verticais.
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1210

1213

Ordem da cavalaria saxônia, fundada em 1906
pelo rei Frederico Augusto III , em memória de
sua mãe, Maria Anna de Portugal. Destinada às
Damas. Fita azul celeste, orlada de branco.

Ordem Espanhola fundada em 1871 e conferida
pelo ministro de Instrução e Obras Publicas de
Espanha. Compreendia três classes : a cor da fita
variava com cada classe; amarela de ouro para a
medicina, branca para a teologia, vermelha para
a jurisprudência , violeta para a farmácia, azul
celeste para as letras e filosofia , azul turquesa
para as ciências exatas.

Maria Ana, Ordem de (Baviera)

1211

Maria Cristina, Ordem Real
e Militar de (Espanha)
Ordem de cavalaria criada pelo rei Fernando VII
de Espanha em homenagem à sua esposa Maria
Cristina de Bourbon que, nasceu em Sainte-Adresse (1806 – 1878). Exerceu a Regência de
1833 a 1843 e provocou, pelas suas medidas,
reacionárias, a insurreição de 1854, que a forçou
a exilar-se. A Ordem possuía três classes : Grã-Cruz, Comendador e Cavaleiro.

Maria Vitória, Ordem de (Espanha)

1213A

Marinha, Ordem da (Indonésia)
A Ordem da Marinha foi criada em maio de 1945,
para premiar os marinheiros e oficiais navais que
tenham prestado relevantes serviços à marinha
da Indonésia. Possui três graus. Fita: Azul com
listras vermelhas e brancas.

1212

1214

A Ordem de Maria Tereza foi uma Ordem do Império Austro-Húngaro instituída em 18 de junho
de 1757, data da Batalha de Kolin, pela Imperatriz
Maria Tereza, para gratificar os oficiais por seus
atos beneméritos e, para comemorar a batalha
de kollin. Fita branca orlada de vermelho. É constituída dos seguintes Graus : Grã-Cruz, Comendador e Cavaleiro.Imperatriz da Alemanha, rainha
da Hungria e da Bohemia; filha do Imperador
Carlos VI, mulher de Francisco de Lorena e mãe
de José II e Maria Antonieta. Nasceu e morreu
em Viena (1717 – 1780). Mulher enérgica e corajosa, apelou para a dedicação dos magnates
húngaros, na luta travada contra o rei da Prússia
e a coligação que lhe disputava o império. Desembainhando os sabres, os magnates gritaram
: “ Morramos pela nossa rainha Maria Teresa!”
Aconselhada por Kaunitz, aliou-se com a França
e a Russia contra a Prussia. Mais tarde, tentou
baldadamente, pela guerra dos Sete anos, destruir o poder da Prússia. Tomou parte na primeira
partilha da Polônia, mas em 1779 não conseguiu
anexar a Baviera.Governou com inteligência e habilidade. Essa Ordem foi descontinuada em 1919,
com o termino da Primeira Guerra Mundial.Fita:
vermelha com uma listra branca central.

A Medalha Marine Corps foi instituída em 7 de
julho de 1921, para agraciar os Oficiais do Corpo
de Marines com comissões de cargos mais elevados ganhos antes de 1901. Fita: Vermelha com
estrelas brancas.

Maria Tereza, Ordem de
(Império Austro-Hungaro)

Marine Corps, Medalha
(Estados Unidos)

1215

Mãe, Ordem da
(Republica de Bielo-Russia)
A Ordem da Mãe foi instituída em 13 de abril de
2007, para agraciar as mães com cinco filhos. Fita:
Azul pálido, com uma listra azul central.

1216

Mãe Heroína, Ordem da (Mongólia)
A Ordem da Mãe Heroína foi criada em 1957,
para agraciar as mães cujos filhos tenham servido
ao exército da Mongólia. Graus: 1ª e 2ª Classes.

1217

Mãe Heroína, Medalha da
(Republica Popular da Albânia)
A Medalha da Mãe Heroína foi instituída em 02
de Outubro de 1955. Era destinada às mães que
deram à luz, criado e educado mais de 10 filhos,
quando o mais jovem é de pelo menos um ano
de idade. As crianças que morreram ou foram
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mortas durante a Segunda Guerra Mundial, na
ativa ou morreram no exercício das funções de
interesse publico, também estão incluídos. Em
1980, a exigência foi reduzida para oito filhos.
Uma classe somente : Grande Estrela. Fita: preta
com uma faixa horizontal vermelha.

da “fidalguia”, o beneficiário da Comenda tinha
direito a uma pensão vitalícia e, do direito à “
Ritter Von” para o seu apelido. Graus: Grã-Cruz,
Comendador e Cavaleiro. Fita: Preta com bordas
brancas tendo uma listra azul claro.

1218

Mauá, Medalha do Mérito (Brasil)

Mães, Medalha das (Gabão)
A Medalha das Mães foi criada em 10 de Maio
de 1956, para agraciar todas as mães que se
dedicaram à cuidar das crianças pelo espaço de
15 anos. Graus: Prata e Bronze. Fita: Rosa e azul
com listras centrais em azul, amarelo e verde.

1219

Mães , Medalha das
(Republica do Iraque)
A Medalha das Mães foi criada para agraciar
as mães dos soldados que perderam a vida em
combate. Fita : Branca.

1220

Marrocos, Medalha de (Marrocos)
Instituída em 1909 para comemorar as operações militares francesas em Marrocos. É de prata
suspensa de uma fita verde claro com larga listra
branca ao centro, com fivelas Casablanca, Udjda,
Alto Guir.

1221

Maximiliano, Ordem das
Artes e das Ciências (Baviera)
A Ordem das Artes e das Ciências foi criada em
4 de fevereiro de 1810, por Maximiliano Joseph,
para agraciar os intelectuais que se dedicam às
Artes e as Ciências. Graus: Grã-Cruz, Comendador e Cavaleiro. Fita: Azul escuro com três listras
brancas estreitas nas bordas.

1222

Maximiliano Joseph,
Cruz da Ordem Militar de (Baviera)
A Cruz da Ordem Militar de Maximiliano Joseph
foi criada em 01 de Janeiro de 1806, por Maximilian Joseph na sua ascensão ao trono do Reino
da Baviera. O cavaleiro da Cruz da Ordem Militar
foi oferecida após a Baviera enviar tropas que
se destacaram pela bravura em combate. Além

1223

Instituída pelo Decreto Nº 55.475 de 07 de janeiro de 1965, destinada a laurear todos aqueles
que, de forma determinante, tenham contribuído
para o desenvolvimento e progresso do Setor de
Transportes. A “Medalha do Mérito Mauá” terá
as categorias de “Serviços Relevantes” e “Cruz
Mauá”. A comenda foi restabelecida pelo Decreto
Nº 3.047 de 06 de maio de 1999 do presidente da
Republica Fernando Henrique Cardoso. Insígnia :
Cruz de quatro pontas, em ouro, com 40 cm, tendo no an : Quatro hastes, centro esmaltado em
vermelho – cardeal e periferia em ouro, cada haste terminada em duas pontas havendo em cada
extremidade uma pequena espera de ouro, na
convergência das hastes há um disco esmaltado
em amarelo, com os seguintes dizeres : “ Mérito
Mauá”. No centro do disco, em ouro polido, a
efígie do Patrono dos Transportes. No re : haste
e disco em ouro fosco, com a inscrição polida do
logotipo oficial do Ministério dos Transportes.

1224

Mais Bravos, Medalha aos
(Guerra do Paraguai – Brasil)
Medalha concedida pelo Governo Imperial para
agraciar os mais bravos das forças em Operações Contra o Governo do Paraguai. Ela foi
criada para o Exército e para a Marinha,através
dos Decretos 3.853 e 3.854 de 1º de Maio de
1867,referendados pelos respectivos ministros
João Lustosa da Cunha Paranaguá e Afonso Celso
de Assis Figueiredo. A Medalha de bravura foi
concedida em ouro para os oficiais e de prata
para as praças de pret. Será usada sem distinção
deposto, ao lado direito do peito e pendente
de uma fita encarnada com orlas verdes. Esta
Medalha foi cunhada fora da Casa da Moeda.
Conforme informação obtida do ourives Sr. Viana ,publicado no livro “Guerra do Paraguai na
Medalhística Brasileira” de Francisco Marques
dos Santos,esta foi executada por um gravador

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

162

francês de nome “Roberto Depaux”. A Medalha
em questão é raríssima,tanto em ouro como em
prata. A Medalha apresenta no an a efígie de Dom
Pedro II,dentro de dois ramos de louro,unidos
na parte inferior por um laço. Sob o corte possui as iniciais RD (Roberto Depaux) . O re traz as
inscrições “Aos Mais Bravos”, igualmente entre
dois louros unidos por um laço. No contorno, da
direita para a esquerda as inscrições: “Campanha
do Paraguay – 1867”. Possui uma fita vermelha
com orlas verdes. Dimensões de 25X20 mms.

1225

Medalha de Honra,
(São Cristóvão e Nevis)
A Medalha de Honra foi criada em 1998, para
agraciar o serviço distinto para o país. Fita: Vermelho, amarelo, preto,branco e verde.

1226

Medalha de Sua Majestade (Suécia)
A Medalha de Sua Majestade foi criada em 1876,
concedida aos cidadãos suecos e estrangeiros de
mérito especial e importante serviço prestado
à Suécia e, para os funcionários da Corte Real.
Graus: Medalha de Ouro e Prata. Fita: Azul.

1227

Medalha Militar - (França)
Criada por Luiz Napoleão Bonaparte, o Presidente da Republica Francesa, em 22 de Janeiro de
1852, por Decreto. Foi instituída para premiar
mandado oficiais, corporais, sargentos, soldados
e marinheiros para o serviço militar, especialmente por atos de coragem em combate. Em Junho de
1852, foi decidido que a Medalha Militar também
seria concedida a generais e marechais. Fita:
Amarelo com bordas verdes.

1227A

Medalha Militar (Gabão)
A Medalha militar foi instituída em 17 de agosto
de 1960, logo após a independência da França.
Destinada aos militares em geral. Fita: Verde oliva
com listras douradas nas bordas.

1228

Medicina Búlgara, Medalha
dos 100 Anos da
(Republica Popular da Bulgária)
A Medalha dos 100 Anos da Medicina Búlgara, foi
instituída em 1979, para comemorar o Centenário da Instalação do Primeiro Curso de Medicina
na Bulgária. Fita: Branca com bordas vermelhas
e verdes.

1229

Medschidisch, Ordem de (Turquia)
Foi instituída em 1852 pelo sultão Abd-ul-Medjid
a Ordem Imperial do Medschidisch para recompensar os serviços prestados ao império e ao soberano. É composta de cinco classes : Grã-Cruzes,
Aspa e Placa á direita; Grandes-Oficiais : Aspa e
Placa á direita; Comendadores : Aspa; Oficiais e
cavaleiros : botoeira. A condecoração consiste
num sol de prata de sete chamas, separadas
por um crescente encimado por uma estrela; o
medalhão central,que é de ouro para as quatro
primeiras classes, tem a firma do sultão rodeada pela divisa : Zelo, dedicação, fidelidade, em
letras de ouro sobre fundo de esmalte vermelho
com a data da fundação de 1268 da hegira. Esta
insígnia , encimada pelo crescente e pela estrela
esmaltados de púrpura, é suspensa a uma fita
vermelha orlada de verde. A fita não pode ser
usada sem a condecoração.

1230

Memorial, Medalha (Suécia)
A Medalha Memorial foi criada em 1951, para
guardar a memória do falecimento do rei Gustavo V, morto em 1950 e, destinada aos guardas
e membros da família real.Fita: Preta.

1231

Menelik, Ordem de (Etiópia)
A Ordem de Menelik foi instituída em 1924,no
reinado da Imperatriz Zauditri. É uma distinção
conferida a pessoas que tenham prestado serviços à Casa Imperial salomonica de Selassie e ao
povo da Etiópia, em classes de acordo com seus
serviços. Possui cinco classes: Grande Cordão,
Grande Oficial, Oficial, Comendador e Cavaleiro.
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1232

1238

A ordem do Mérito foi criada em 23 de junho
de 1902, pelo rei Edward VII, para o eminente
serviço nas Forças Armadas ou na realização das
artes, da literatura ou das ciências. Fita: Azul e
vermelho.

A Ordem do Mérito Agrícola foi criada em 31 de
agosto de 1973, em reconhecimento das contribuições de destaque no campo da agricultura.
Graus: Comendador , Oficial e Cavaleiro. Fita:
Verde com listras vermelhas e bordas amarelas.

1233

1239

A Ordem do Mérito foi criada em 23 de junho
de 1902, pelo rei Edward VII, para o eminente
serviço nas Forças Armadas ou na realização das
artes, da literatura ou das ciências. Fita : Azul e
vermelho.

A Ordem do Mérito Agrícola foi criada em 7 de
julho de 1883, para agraciar relevantes serviços
prestados à agricultura. Graus: Comendador,
Oficial e Cavaleiro. Fita: Verde com bordas vermelhas.

1234

1240

A Medalha de Mérito do Catar foi criada em 1978,
para agraciar os serviços prestados ao Estado
do Catar; para os árabes ou a humanidade. Fita:
branca com listras marron .

A Ordem do Mérito Agrícola do Gabão foi criada
em 11 de janeiro de 1955, para agraciar os serviços relevantes prestados à agricultura. Graus:
Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: Verde com
listras amarelas nas bordas.

Mérito, Ordem do (Reino Unido)

Mérito, Ordem do (Nova Zeelândia)

Mérito, Medalha de (Catar)

1235

Mérito,Ordem do (Malásia)
A Ordem do Mérito foi instituída em 26 de Junho
de 1975, para agraciar as contribuições significativas na arte, na ciência ou na humanidade em
nível internacional. Fita: Verde escuro com uma
faixa amarela ao centro e bordas amarelas.

1236

Mérito, Ordem do (Bahamas)
A Ordem do Mérito das Bahamas foi instituída em
1996, para premiar todos os cidadãos nacionais
ou estrangeiros que tenham prestado relevantes
serviços ao governo das Bahamas. Fita: listras
preta, amarela e azul.

1237

Mérito Cultural, Ordem do
(Reino da Romênia)
A Ordem do Mérito Cultural foi criada em 19 de
julho de 1931,para agraciar os serviços à cultura. Graus: Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita:
Branca com bordas laranja.

Mérito Agrícola, Ordem do (Malí)

Mérito Agrícola, Ordem do (França)

Mérito Agrícola, Ordem do (Gabão)

1241

Mérito das Artes e das Letras,
Ordem do (França)
A Ordem do Mérito das Artes e das Letras foi
criada em 2 de Maio de 1957, para agraciar os
cidadãos que se destacam no exercício das Artes
e da Literatura. Graus: Comendador, Oficial e
Cavaleiro. Fita: Verde com quatro faixas brancas.

1242

Mérito do Artesanato,
Ordem do (França)
A Ordem do Mérito do Artesanato foi criada em
11 de junho de 1948 e descontinuada em 01 de
janeiro de 1964. Era destinada ao serviço meritório ao artesanato e sua organização. Graus:
Comendador, Oficial e Cavaleiro.

1243

Mérito, Medalha de Prata
(Grão Ducado de Baden)
A Medalha de Prata de Mérito do Grão Ducado
de Baden foi instituída em 1908, para condecorar os soldados que se destacassem na frente
de batalha. Um único grau: Medalha de prata.
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Em 1918, com o fim da 1ª Grande Guerra essa
comenda foi descontinuada. Fita: amarela lisa.

1244

Mérito do Fogo, Medalha
(Republica da Áustria)
Medalha instituída em 23 de maio de 1984, para
premiar os bombeiros cuja atuação demonstram
coragem frente à situações perigosas. Graus:
Ouro, Prata e Bronze. Fita: Amarela com listras
vermelhas e brancas.

1245

Mérito Cultural, Ordem do
(Costa do Marfim)
A Ordem do Mérito Cultural foi instituída em
14 de setembro de 1971, para premiar os
artistas,escritores e cientistas que tenham desempenhado relevantes serviços à causa da
cultura. Graus: Comendador, Oficial e Cavaleiro.
Fita: Verde com uma listra central nas cores
laranja,verde e branca.

1246

Mérito, Ordem do Santo
Sepulcro de Jerusalém (Santa Sé)
A Ordem do Mérito da Ordem do Santo Sepulcro
de Jerusalém foi instituída por Sua Santidade o
Papa Pio XII, em 1949, para distinguir pessoas,
não necessariamente católicas, ou organizações,
que tenham de algum modo ajudado a Ordem.
Era inicialmente constituída por três classes :
bronze, prata e ouro. O regulamento Geral de
1962 modifica a condecoração e as classes, que
passam a ser quatro : Cruz de Mérito, Cruz de
Primeira Classe, Cruz com Placa e Grã – Cruz.
Nova alteração em 1967, agora com 5 graus,
quer na classe dos Cavaleiros quer na das Damas
: Cruz de cavaleiro ou Dama, Cruz de Comenda de
Cavaleiro ou Dama, Cruz de Comenda com Placa
de Cavaleiro ou Dama, Grã-Cruz de Cavaleiro ou
Dama e por último Cavaleiro ou Dama de Colar.
Com a revisão dos Estatutos de 1977, apresenta-se atualmente com três graus : Cruz de Mérito,
Cruz de Mérito Classe Prata (Grande Oficial), e
Cruz de Mérito Classe Ouro (Grã-Cruz).

1247

Mérito, Medalha de Prata
(Republica da Áustria)
A Medalha de Mérito Prata foi instituída em 2
de Abril de 1952, para condecorar as notáveis
realizações ou serviços prestados à Republica
da Áustria. Fita: vermelha com bordas brancas e
uma faixa branca no centro.

1248

Mérito do Marfim,
Ordem do (Costa do Marfim)
A Ordem do Mérito do Marfim, foi criada em 11
de setembro de 1970, para agraciar os cidadãos
de destaque no setor público, privado e militar.
Graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador,
Oficial e Cavaleiro. Fita: Amarelo com faixa verde
ao centro e bordas verdes.

1248A

Mérito da Educação Nacional,
Ordem do (Costa do Marfim)
A Ordem do Mérito da Educação Nacional
foi instituída em 16 de janeiro de 1962, para
atendimento diferenciado para o Ministério da
Educação ou serviços significativos no campo
da educação. Possui três graus: Comendador,
Diretor e Cavaleiro. Fita: Verde.

1249

Mérito, Ordem do (Egito)
A Ordem do Mérito foi criada em 1953, pelo
principe regente, em nome do Rei Ahmad Fuad,
para agraciar os cidadãos que tenham prestado
relevantes serviços ao Egito. Modificada e mantida pela Republica em 1953. Graus: Grande
Cordão mais cinco classes. Fita: Vermelha com
listras brancas e bordas pretas.

1250

Mérito, Ordem do (Grã-Bretanha)
A Ordem do Mérito é uma condecoração britânica e do Commonwealth outorgada pelo
Monarca. Ela foi estabelecida em 1902 pelo rei
Eduard VII como uma recompensa por serviços
extraordinários nas Forças Armadas, Ciência e
Arte, Literatura ou pela promoção da Cultura. As
raras recompensas militares foram distinguidas
dos civis por um par de espadas cruzadas por traz
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do medalhão central. Indicações para a Ordem
são exclusivamente do soberano e consulta ministerial não é necessário. A Ordem do Mérito é
uma honraria muito prestigiosa; situa-se fora
do sistema tradicional de honrarias que confere
títulos mas é a mais prestigiada láurea que ainda
tem uso regular.

1251

Mérito, Ordem do (Alemanha - Saxe)
Instituída em 1815 por Frederico Augusto I , e
reorganizada em 1849 por Frederico Augusto
II. Possuía cinco Classes . Fita branca orlada de
verde.

1252

Mérito Militar dos Tenentes,
Ordem do (Uruguai)
A Ordem do Mérito Militar dos Tenentes de
Artigas, foi instituída em 1980, para agraciar os
militares das Forças Armadas do Uruguai. Graus:
Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial
e Cavaleiro. Fita: Vermelha com bordas azuis e
branca.

1253

Mérito, Ordem do (Chile)
A Ordem do Mérito foi instituída em 08 de abril
de 1880, para agraciar cidadãos chilenos que
tenham prestado relevantes serviços às artes,
ciências e literatura. Graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Oficial, Comendador e Cavaleiro. Fita: Azul .

1254

Mérito, Medalha de (Libéria)
A Medalha de Mérito da Libéria foi criada para
premiar os cidadãos membros do governo liberiano que tenham demonstrado bons serviços
ao país. Fita: Verde com quatro listras vermelhas
ao centro.

1255

Mérito, Ordem do (Venezuela)
Ordem do Mérito fundada em 1860. Três classes.
Fita vermelha com uma listra azul pálido de cada
lado.
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1256

Mérito, Ordem do (Arábia Saudita)
A Ordem do Mérito foi criada em 20 de Março
de 1971,pelo rei Faisal Abdul Aziz, para premiar
os serviços meritórios no exercício do mandato
de Governo,por atos de bravura extraordinária,
e para outras ações de serviço ao Estado. Fita:
Verde com bordas amarelas.

1257

Mérito, Medalha de
(Saxe – Coburgo)
Medalha de Mérito, instituída em 1869 por Ernesto II a favor das damas que prestam socorro
aos feridos e aos doentes. E uma só classe. Fita
verde com listra branca em cada lado.

1258

Mérito, Medalha do
(Tchecoslováquia)
A Medalha do Mérito foi criada em 9 de julho
de 1994, para os serviços meritórios ao Estado.
Graus : Ouro, Prata e Bronze. Fita: Amarela com
listra violeta escuro no centro.

1259

Mérito, Ordem de
(Saxe – Meiningen)
Ordem de Mérito para as ciências e as Artes,
fundada em 1874 por Jorge II. Duas classes e
fita verde.

1260

Mérito Agrícola, Ordem do
(Republica da Romênia)
A Ordem do Mérito Agrícola, foi criada em 31 de
Março de 2000, para agraciar as contribuições
relevantes à agricultura. Graus: Grande Oficial,
Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: Verde com
listras amarelas.

1261

Mérito Aeronáutico,
Ordem do (Brasil)
Decreto Lei Nº 5961 de 01 Novembro de 1943.
Premiar : Os militares da Aeronáutica Brasileira
que tenham prestado notáveis serviços ao país,
ou se hajam distinguido no exercício de sua profissão. Poderão também ser agraciados com as
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insígnias da Ordem : a) Os militares de Força Aérea Estrangeira que se tenham tornado credores de
homenagens da Nação Brasileira e, particularmente,
da Aeronáutica; b) Os cidadãos brasileiros e estrangeiros que tenham prestado relevantes serviços à
Aeronáutica Brasileira; c) As Corporações Militares,
nacionais ou estrangeiras, suas Bandeiras ou Estandartes, por serviços ou ações que se recomendem
ao reconhecimento da Nação Brasileira e, de modo
particular, ao da Aeronáutica. Características : Cruz
marajoara de ouro,esmaltada de branco,sobre a qual
figura o símbolo da FAB, tendo no re a característica
da nacionalidade de seus aviões. Fita : Gorgorão de
seda azul, com cinco listras brancas.

1261

Mérito do Principado de
Liechtenstein, Ordem do
(Liechtenstein)
A Ordem do Mérito do Principado de Liechtenstein, foi criada em 22 de julho de 1837, pelo
príncipe Francisco I, para agraciar os serviços
extraordinários ao Principado. Graus: Grande
Estrela, Grã-Cruz, Comendador da Estrela, Comendador e Cavaleiro. Fita: Azul e Vermelho.

1262

Mérito da Defesa, Ordem do (Brasil)
A Ordem do Mérito da Defesa foi criada pelo
Decreto Nº 4.263 de 10 de junho de 2002, pelo
então presidente da Republica Fernando Henrique Cardoso. A Ordem é destinada aos militares
das Forças Armadas, aos civis nacionais e aos
militares estrangeiros, aos integrantes das Forças
Auxiliares e às organizações militares e instituições civis nacionais ou estrangeiras que tenham
prestado relevantes serviços às Forças Armadas
do Brasil como um todo ou a uma Força Singular
de per si, com reflexos em beneficio das demais.
Possui cinco graus : Grã-Cruz, Grande-Oficial,
Comendador, Oficial e Cavaleiro.

1264

Mérito Marítimo,
Ordem do (França)
A Ordem do Mérito Marítimo foi criada em 9 de
fevereiro de 1930, para agraciar os serviços prestados à marinha mercante e transporte marítimo
em geral. Graus: Comendador, Oficial e Cavaleiro.

1265

Mérito Médico José Fernandez
Madrid, Ordem do (Colômbia)
A Ordem do Mérito Médico José Fernandez
Madrid, foi criada em 16 de julho de 1938, para
agraciar os militares da área médica, por atos de
coragem ou serviço excepcional para a ciência
ou a medicina militar. Graus: Grã-Cruz, Grande
Oficial, Comendador, Oficial, Cavaleiro e membro. Fita: branca com estreitas bordas amarelas
e listras azuis e vermelhas.

1266

Mérito Militar,
Ordem do (Espanha)
A Ordem do Mérito Militar foi criada em 3 de
agosto de 1864 pela rainha Isabel II e revisada
em 1931, 1936, 1942, 1970, 1977, 28 de Julho
de 1995 e 1º de Agosto de 2003. Para agraciar os
atos de bravura, distinção ou mérito por membros das Forças Armadas, ou civis, em apoio dos
militares. Graus: Grã-Cruz e Cruz. Fita: Vermelha
com uma listra branca ao centro.

1267

Mérito Militar, Ordem do
(Republica Socialista da Yugoslávia)
A Ordem do Mérito Militar foi instituída em 29 de
dezembro de 1951, renomeada Ordem da Defesa
e Segurança em 1998, para militares e também civis, tanto iugoslavo como estrangeiros. Graus: 1ª,
2ª e 3ª Classe. Fita: Vermelha com listra branca.

1268

Mérito Militar, Medalha de (Libéria)
A Medalha de Mérito Militar da Libéria foi criada
para agraciar militares que tenham desempenhado relevantes serviços ao país. Fita : 7 listras
iguais de vermelho, laranja, amarelo, verde e
azul.

1268A

Mérito Militar, Medalha do
(Africa do Sul)
Medalha instituída em 1974, para o serviço nas
forças armadas de alto padrão. Foi descontinuada
em 2003. Fita: Azul com faixa laranja ao centro e
bordas azuis escuras.
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1269

1274

A Ordem do Mérito Militar José Maria Córdoba, foi
criada em 25 de maio de 1954, para agraciar os
militares que tenham praticado atos de bravura ou
promovido serviços excepcionais para com as forças
armadas da Colômbia. Graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial, Cavaleiro e membro. Fita:
Vermelha com bordas amarelas e azuis.

A Ordem do Mérito Civil foi instituída em 4 de
agosto de 1966, para agraciar todos os cidadãos
que tenham prestado atos de combate ao crime,
salvamentos e proteção à propriedade. Graus:
1ª,2ª e 3ª Classes. Fita: Branca com listras vermelhas e verdes.

1270

Mérito Civil, Ordem do
(Republica da Bulgária)

Mérito Militar José Maria Córdoba,
Ordem do (Colômbia)

Mérito Militar, Medalha de
(Republica Socialista da Yugoslávia)
A Medalha de Mérito Militar foi instituída em 1º
de Janeiro de 1952 e, descontinuada em 1991.
Por Mérito Militar. Fita: Vermelha com quatro
listras brancas.

1271

Mérito Militar, Ordem do
(Waldeck – Pyrmont)
Ordem de Mérito Militar, fundada em 1854, modificada em 1861 e em 1878; três classes; fita branca
duplamente orlada de vermelho e amarelo.

1272

Mérito Civil, Ordem do (Portugal)
A Ordem do Mérito Civil resultou da conversão da
Ordem de Benemerência , com a reforma de 1976
das Ordens Honorificas Portuguesas, ficando
com âmbito mais alargado e passando os agraciados com esta última , a ser incluídos naquela
com todos os direitos e obrigações. A Ordem do
Mérito Civil tem por finalidade galardoar atos
ou serviços meritórios praticados no exercício
de quaisquer funções, publicas ou privadas, ou
que revelem desinteresse e abnegação em favor
da coletividade.

Mérito Civil, Ordem do
(Republica Popular da Bulgária)

1275

A Ordem do Mérito Civil foi instituída em 29 de
Maio de 2003, para agraciar as contribuições
para o desenvolvimento da sociedade búlgara, as
instituições democráticas, direitos humanos e da
defesa e da segurança do Estado. Graus: 1ª e 2ª
classes. Fita: Branca com bordas vermelha,verde
e branca.

1276

Mérito Cientifico, Ordem do (Brasil)
A Ordem do Mérito Cientifico foi instituída pelo
Decreto Nº 772, em 16 de março de 1993, assinada pelo presidente Itamar Franco, para agraciar
personalidades nacionais ou estrangeiras que
se distinguiram por relevantes contribuições à
Ciência e à Tecnologia. Graus: Grã-Cruz e Comendador. Fita: Vermelha com bordas brancas.

1277

Mérito por Serviços Distintos,
Ordem do (Peru)
A Ordem do Mérito por Serviços Distintos foi criada em 18 de Julho de 1950, para agraciar serviços
diferenciados ao Peru, nos campos das artes,
ciências, industria ou empresa. Graus: Grã-Cruz,
Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

1273

1278

A Ordem do Mérito Civil da França foi criada em
14 de Outubro de 1957 para premiar pessoas que
tenham prestado serviços ao Estado. A Ordem é
gerida pelo ministro do Interior e assistida por
um Conselho da Ordem. A Ordem do Mérito
Civil possui três classes: Comendador, Oficial e
Cavaleiro.

A Ordem do Mérito Civil da Coroa da Baviera foi instituída em 19 de maio de 1806, para premiar os cidadãos
que tenham contribuído para o engrandecimento do
Reino da Baviera através da Literatura, Ciências e Artes.
Graus: Grã-Cruz, Comendador e Cavaleiro. Fita: Azul
pálido com bordas brancas.

Mérito Civil, Ordem do (França)

Mérito Civil da Coroa da Baviera
(Reino da Baviera)
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1279

Mérito Contábil,
Ordem do (São Paulo)
O Conselho Regional de Contabilidade do Estado
de São Paulo, instituiu, em 12 de Dezembro de
1994, a Ordem do Mérito Contábil , destinada
a agraciar contabilistas, em especial no Estado
de São Paulo e, excepcionalmente nos demais
Estados e no exterior, que tenham se destacado no âmbito do exercício da profissão, bem
como personalidades brasileiras ou estrangeiras
que houveram prestado relevantes serviços à
classe e à ciência contábil. A Ordem do Mérito
Contábil compreende as seguintes Medalhas
: Frederico Hermann Junior, Horácio Berlinek,
Francisco D’Auria, Pedro Pedreschi, Ernani Calbucci, Joaquim Monteiro de Carvalho e Professor
Hilário Franco. As Medalhas da Ordem do Mérito
Contábil serão cunhadas em bronze e suas insiginias obedecem às seguintes características :
forma circular, com três centímetros e meio de
diâmetro, tendo ao centro a efígie de um dos
patronos referidos acima, cujo nome constará na
parte lateral direita; no re, insculpido ao centro
o símbolo do Caduceu e no circulo os dizeres :
Conselho Regional de Contabilidade – São Paulo
– Ordem do Mérito Contábil – data da criação da
Medalha. As Medalhas serão usadas pendentes
de uma fita chamalotada, com as cores vermelha,
branca e preta,em listras verticais,em homenagem à bandeira paulista.

1280

Mérito das Comunicações,
Ordem do (Brasil)
A Ordem do Mérito das Comunicações é uma Ordem honorifica dada a personalidades brasileiras
e estrangeiras como forma de reconhecer seus
serviços relevantes prestados às comunicações.
Foi criada pelo Decreto Nº 87.009 de 15 de março
de 1982 no governo do presidente João Figueiredo. Em 15 de Abril de 2008 o presidente Luis
Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei Nº 11.655, de
autoria do ex-vice presidente da Republica Marco
Maciel alterando a denominação da Ordem para
“ Ordem do Mérito das Comunicações Jornalista
Roberto Marinho”. A Ordem possui os seguintes
Graus : Grã-Cruz, Grande-Oficial, Comendador,
Oficial e Cavaleiro. Insígnia : É constituída por

um circulo facetado em cinco partes, em metal
dourado,com aberturas côncavas, formando um
perfil estilizado da copa de uma antena. Sobre a
mesma uma estrela de cinco pontas incrustada
de azul e filetada em metal dourado, sobrepujados por um circulo do mesmo com a legenda “
Mérito das Comunicações” e no centro, a figura
de uma antena como símbolo das comunicações,
igualmente em metal dourado. No re a efígie de
Dom Pedro II de perfil.

1281

Mérito Comercial,
Ordem do (França)
A Ordem do Mérito Comercial foi criada em 27
de maio de 1939 e descontinuada em 1964. Era
destinada ao serviço meritório para a economia
nacional e comércio exterior.Graus: Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: Cinza com bordas
de ouro.

1282

Mérito Cultural, Ordem do (Brasil)
A Ordem do Mérito Cultural é uma Ordem
honorifica dada a personalidades brasileiras e
estrangeiras como forma de reconhecer suas
contribuições à cultura do Brasil. Foi instituída
pelo artigo 34 da Lei Nº 8.313 de 23 de Dezembro de 1991 e pelo Decreto Nº 1.711 de 22 de
Novembro de 1995 pelo presidente Fernando
Henrique Cardoso. Possui os seguintes graus :
Grã-Cruz, Comendador e Cavaleiro. Insígnia : É
uma cruz de São Tiago da Espada esmaltada de
branco perfilada de ouro. No centro, um livro
aberto lavrado de ouro sobre uma coroa de louros, circundado pela legenda “Ordem do Mérito
Cultural”.

1283

Mérito Cultural, Ordem do
(Principado de Mônaco)
A Ordem do Mérito Cultural foi criada em 31 de
Dezembro de 1952, para agraciar a excelência
nas artes, letras e ciências. Graus: Comendador,
Oficial e Cavaleiro. Fita: Vermelha com uma listra
ao centro em forma de diamante.
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Mérito Civil e Militar,
Medalha do (São Marino)
Instituída em 1852, pelo Conselho Soberano; três
classes : ouro, prata e bronze. Fita branca orlada
de vermelho.

1285

Mérito da Defesa, Ordem do (Brasil)
A Ordem do Mérito da Defesa foi instituída em
11 de Junho de 2002, pelo presidente Fernando
Henrique Cardoso, em substituição da Ordem
do Mérito das Forças Armadas. Para agraciar o
serviço nas Forças Armadas Brasileiras ou para a
defesa da nação. Graus: Grã-Cruz, Grande Oficial,
Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: três faixas
de verde, branco e azul.

1286

Mérito de Guerra,
Medalha do (Burundi)
A Medalha do Mérito de Guerra, foi instituída
em 13 de março de 1977, para premiar todos
os oficiais e soldados que lutaram em defesa
da Independência do Burundi. Fita: Branca com
dupla listra vermelha.

1286A

Mérito de Guerra, Medalha de
(Ducado de Saxe-Coburg)
Instituida pelo Duque Ernesto II da Casa de
Saxe-Coburg, foi originalmente destinada aos
soldados que participaram da 1ª Guerra Mundial.
Foi extinta em 1918 com o termino do conflito.

1286B

Mérito de Guerra,
Medalha de (Reino da Prussia)
Medalha destinada aos soldados prussianos
que lutaram pela Alemanha durante a 1ª Guerra
Mundial. Com a unificação da Alemanha, essa
Medalha foi incorporada às condecorações do
império alemão.

1287

Mérito da Pátria, Ordem do
(Republica Oriental Alemã)
A Ordem do Mérito da Pátria foi criada em 21 de
Maio de 1954, para os serviços especiais para o
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Estado e para a sociedade. Graus: Ouro, Prata e
Bronze. Fita: Preta, vermelha e amarela.

1288

Mérito da Republica Federal da
Alemanha, Ordem do (Alemanha)
A Verdienstordem der Bundesrepublik Deutschland (Bundesverdienstkreuz) é a única Ordem
de Mérito Federal da Republica da Alemanha.
Todos os Estados da Alemanha, fora de Bremen
e Hamburgo, tem próprias Ordens de Mérito.
A Ordem foi estabelecida em 07 de Setembro
de 1951 pelo presidente da Alemanha Theodor
Heuss como uma recompensa por serviços extraordinários nas áreas da política, da economia,
da cultura, da arte ou do trabalho voluntário. A
distinção é dividida em três classes e sete categorias e, foi recebida até outubro de 2005 por
mais de 240.000 pessoas.

1289

Mérito da Republica Italiana,
Ordem do (Itália)
A Ordem do Mérito da Republica Italiana foi fundada como a ordem de cavalaria sênior pelo segundo
presidente da Republica italiana, Luigi Einaudi, em 03 de
março de 1951. A comenda é destinada por mérito nos
domínios da literatura, das artes, economia, serviços públicos e atividades sociais, filantrópicas e humanitárias e
longo serviço na carreira civil e militar. O fim substituiu
as ordens nacionais como Ordem Civil de Sabóia (1831),
a Ordem da Coroa da Itália (1868), a Ordem dos Santos
Mauricio e Lázaro (1572) e da Suprema Ordem da Santíssima Anunciação (1362).A Ordem é concedida por
Decreto da Presidencia da Republica,como Chefe das
Ordens de Cavalaria, por recomendação do Presidente
do Conselho de Ministros. A Ordem possui cinco graus:
Cavaleiro da Grande Cruz, Grande Oficial, Comendador,
Oficial e Cavaleiro.

1290

Mérito de São Miguel,
Ordem do (Baviera)
A Ordem bávara do Mérito de São Miguel foi
fundada em 1693; era seu Grão-Mestre o rei da
Baviera e compreendia cinco classes; cruz de quatro braços esmaltados de azul, perfilada de ouro
e suspensa de uma fita azul orlada de vermelho.
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1291

Mérito do Trabalho,
Ordem do (Brasil)
A Ordem do Mérito do Trabalho foi criada pelo
decreto 28527 de 22 de agosto de 1950 pelo
Presidente Getulio Vargas, para ser conferida a
empregadores,empregados,servidores públicos e
personalidades nacionais e estrangeiras que, por
suas atividades nos campos do trabalho,produção
e do bem estar especialmente emprol da produtividade se hajam tornado merecedores do reconhecimento nacional. Fita: Verde com uma faixa
amarela ao centro com uma linha em vermelho.

ou no magistério da medicina, ou sejam autores
de obras relevantes para os estudos médicos. A
ordem consta de cinco classes : Grã-Cruz,Grande
Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

1295

Mérito Militar, Ordem do
(Republica da Coréia)
A Ordem do Mérito Militar foi criada em 18 de
outubro de 1950, revista em 1963, 1967 e 1973.
Para agraciar o militar cuja conduta emtempo de
guerra seja de real valor. Graus: 5 classes. Fita:
Vermelha com bordas brancas.

1292

1296

Esta Ordem tem a sua origem na Ordem Civil do
Mérito Agrícola e Industrial, criada no reinado de
Dom Carlos I, em Junho de 1893. Inicialmente,
estava dividida apenas em duas classes – Agrícola
e Industrial. Em 1991, a Ordem foi reformulada
através da criação de mais uma classe – a do
Mérito Comercial, de modo a autonomizar o reconhecimento de serviços prestados no âmbito
do comércio e dos serviços. A Ordem do Mérito
Industrial tem por finalidade distinguir aqueles
que prestaram serviços relevantes no fomento ou
na valorização , por qualquer forma da riqueza
agrícola,pecuária e industrial do País ou que para
tal hajam destacadamente contribuído.

A Medalha de Mérito Militar foi criada para
agraciar todos os militares que se distinguirem
pela coragem e sacrifício. Fita: Verde com bordas
amarelas e uma linha vermelha ao centro.

1293

Mérito Militar, Ordem do
(Reino da Baviera)

Mérito Industrial,
Ordem do (Portugal)

Mérito Industrial e Comercial,
Medalha do (Reino da Romênia)

Mérito Militar, Medalha de
(Republica do Togo)

1296A

Mérito Militar, Medalha do
(Republica do Paraguai)
Comenda criada por volta de 1830, para honrar
os soldados que tenham demonstrado devoção
e coragem nas batalhas. Fita: Vermelha com
listras brancas ao centro com vermelha e azul
nas bordas.

1297

A Medalha do Mérito Industrial e Comercial foi
criada em 22 de Novembro de 1912, para agraciar
os cidadãos que tenham se destacado no âmbito
industrial e comercial, proporcionando o desenvolvimento da nação. Graus: Ouro, Prata e Bronze.
Fita: Verde com uma faixa amarela ao centro.

A Ordem do Mérito Militar foi instituída em 19 de
julho de 1866, para agraciar os oficiais militares
com excelente folha de serviços prestados ao
Reino da Baviera. Graus: Grã-Cruz, Grande Comendador, Comendador, Cavaleiro de 1ª Classe
e Cavaleiro de 2ª Classe. Fita: Branca com listras
pretas e borda azul.

1294

1297A

A Ordem do Mérito Médico pela Lei No 1.074
de 24 de Março de 1950. Esta Ordem será concedida a médicos, nacionais e estrangeiros, que
houverem prestado serviços notáveis ao país, ou
que hajam distinguido no exercício da profissão

Mérito criado pelo Reino alemão da Saxonia, para
premiar os oficiais e praças que tenham prestado
serviços relevantes ao exército. Foi descontinuada em 1918, com o término da 1ª Grande Guerra.

Mérito Medico, Ordem do (Brasil)

Mérito Militar, Medalha de
(Reino da Saxonia)
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1298

Mérito Militar, Ordem do (Alemanha)
Ordem do Mérito Militar e Civil , fundada em
1740 por Frederico II , apenas pela classe militar
, a que Frederico Guilherme IV juntou em 1841
, uma classe civil . A insígnia é diferente para os
militares e civis; mas a fita é a mesma para as
duas categorias : negro, com orla branca.

1298A

Mérito Militar, Ordem do (Uruguai)
Ordem instituída em 1980, para premiar Oficiais
superiores e Chefes de Estado de países que tenham contribuído para o desenvolvimento das
Forças Armadas uruguaias. Possui cinco graus:
Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Diretor
e Cavaleiro. Fita: Vermelha com bordas azuis e
brancas.

1299

Mérito Militar, Ordem do
(Republica de El Salvador)
A Ordem do Mérito Militar da Republica de El
Salvador foi criada em 14 de junho de 1946, para
agraciar todos os militares que tenham praticado
atos de coragem e valor em defesa da Republica
Salvadorenha. Graus: Grande Oficial, Comendador e Cavaleiro.

1299A

Mérito, Medalha de
(Principado de Reuss)
Medalha concedida pela Casa de Reuss em 1848,
para os oficiais e praças que tenham demonstrado bons serviços ao exército. Foi descontinuada
em 1918, com o término da 1ª Guerra Mundial.

1300

Mérito Militar, Ordem do (Brasil)
Decreto Nº 24660 de 11 Junho de 1934. Regulamentada pelo Decreto Nº 48461 de 05 de Julho
de 1960, modificada pelos Decretos Nº 1438, de
08 de Outubro de 1962, Decreto Nº 59476 de 08
de Novembro e Decreto Nº 60895 de 23 Junho
de 1967. Premiar : Os militares do Exército que
tenham prestado notáveis serviços ao País ou se
hajam distinguido no exercício de sua profissão;
Os militares de Forças terrestres estrangeiras que
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se tenham tornado credores de homenagem da
Nação Brasileira e, particularmente de seu Exército; os cidadãos nacionais e estrangeiros, que
hajam prestado relevantes serviços ao Exército.
Poderá ser conferida às Corporações Militares
ou às suas Bandeiras ou Estandartes, tanto nacionais como estrangeiras, pela prática de ações
que credenciem ao reconhecimento da Nação
Brasileira. A Ordem conta com cinco graus tradicionais ocupando todo o membro um grau na
sua hierarquia; as Corporações, ou as suas Bandeiras são admitidas sem graus. Características :
As insígnias da Ordem são constituídas por uma
cruz, no modelo da tradicional Cruz de Aviz, com
quatro braços iguais confeccionada em prata de
teor mínimo 90 e revestida de esmalte branco
tendo as dimensões e demais características
consignadas nas explicações e desenhos anexos.
No centro há um disco onde aparece, cinzelada, a
“Cabeça da Republica” , orlada de verde, com a
legenda “Mérito Militar” em ouro. No re : O tope
verde-amarelo-azul circundado pela legenda
“Republica dos Estados Unidos do Brasil”, em
ouro. Banda e fita : de gorgorão de seda verde
chamalotada, com orlas e frisos de cor branca.

1301

Mérito Militar, Medalha do (Malí)
A Medalha do Mérito Militar foi criada em 25
de setembro de 1974, para agraciar os postos
alistados para o serviço de 15 anos e a meritória
distinção em combate, e a todos os que recebem
um ou mais ferimentos em combate. Fita: Azul .

1302

Mérito Militar - 1815, Medalha
de (Grão Ducado de Brunswick)
A Medalha do Mérito Militar foi instituída em
1815, para comemorar a vitória da Alemanha
sobre as forças napoleônicas. Era destinada à
todos os soldados que participaram das guerras
contra Napoleão Bonaparte. Fita: Azul pálido com
bordas brancas.

1302A

Merito, Medalha de Prata
(Grão Ducado de Baden)
Instituida em 1908 pelo Grão-Duque Charles
Frederick, para premiar os oficiais e soldados
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que tenham demonstrado coragem na frente
de batalha. Foi descontinuada em 1918, com o
término da 1ª Grande Guerra. Fita amarela.

1303

Mérito Jurídico Militar,
Ordem do (Brasil)
Conferida a quantos se dedicam ao estudo do
Direito Militar. Graus : Alta Distinção e Bons Serviços. Medalha Circular. Foi instituída pelo Decreto
Nº 43195 de 20 de Fevereiro de 1958. An : Além,
do símbolo da Lei, o símbolo da Marinha à dextra
(direita); o do Exército, à sinistra (esquerda), e, ao
alto o da Aeronáutica.Um listel com os dísticos
: Marinha – Exercito – Aeronáutica, completa o
conjunto. No re,circundando a Medalha, uma
coroa de folha de carvalho, atravessada por uma
estreita fita contendo as datas : 1808 – 1958 ; ao
centro o titulo : Ordem do Mérito Jurídico Militar,
posto em cinco linhas paralelas entre a coroa e
o titulo : Superior Tribunal Militar, completado
com uma pequena estrela, pendente de uma
fita,ligada por um suporte constituído de duas folhas de carvalho, cruzadas, as cores : branca, vermelha, amarela, tendo no centro, mais estreita,
uma pala de azul,simbolizando, respectivamente,
Marinha – Exército – Aeronáutica .

1304

Mérito Jurídico Trabalhista, Ordem
do (Brasil)
A Ordem do Mérito Judiciário Trabalhista foi instituída em 11 de Novembro de 1970, e destina-se
a agraciar personalidades civis e militares, nacionais e estrangeiras, que tenham se distinguido no
exercício de suas profissões e se constituído em
exemplo para a coletividade, bem como as pessoas que, de qualquer modo, tenham contribuído
para o engrandecimento do país , internamente
ou no exterior, da Justiça do Trabalho ou de qualquer ramo do Poder Judiciário,do Ministério Público ou da advocacia. Compreende os seguintes
Graus : Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador,
Oficial e Cavaleiro.

1305

Militar, Medalha (Gabão)
A Medalha Militar foi criada em 5 de fevereiro
de 1955, para agraciar todos os militares que
tenham contribuído com bons serviços à nação.
Fita: Verde com bordas douradas.

1306

Mérito Militar, Ordem do (Bélgica)
A Ordem do Mérito Militar foi criada em 23 de
fevereiro de 2005, como sucessora da Medalha
de Mérito Militar, criada em 1988 e, é concedida
aos membros das Forças Armadas belgas e civis
que trabalham para a defesa belga. A Medalha
pode ser concedida a estrangeiros,membros civis ou militares, que tenham prestado excelente
serviço à defesa belga. A fita é azul com quatro
listras verticais brancas.

1307

Mérito Naval, Ordem do
(Rússia – Federação)
A Ordem do Mérito Naval foi criada em 27 de
Fevereiro de 2002,por mérito de guerra e contribuições aos estudos marítimos. Fita: Branca com
três estreitas listras azuis.

1308

Mérito, Ordem do (Kiribati)
A Ordem do Mérito, foi criada em 1986, para
agraciar as contribuições para o bem-estar
comum de kiribati pela exibição de seu extraordinário talento,habilidade ou conhecimento
cientifico, artístico, etc. . . Fita: Azul escuro com
uma faixa branca central com listras vermelhas
e amarelas.

1309

Mérito Militar, Ordem do (Canadá)
A Ordem do Mérito Militar Canadense foi criada
em 1º de julho de 1972, para agraciar os oficiais
e soldados que merecerem destaque e tenham
praticado serviços excepcionais como membros
das forças armadas canadenses. Graus: Comendador, Oficial e Membro. Fita: Azul com bordas
de ouro.
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1310

1314

A pequena Medalha do Mérito Militar do Império Austro-Hungaro, foi criada em 12 de Março
de 1890, em duas classes. Em 1º de Abril de 1916,
no decorrer da 1ª Guerra Mundial, Franz Joseph
acrescentou uma terceira classe em grau superior:
A Grande Medalha do Mérito Militar. A condecoração existe em três Classes: Ouro (Grande Medalha),
Prata e Bronze (Pequena Medalha). A Comenda do
Mérito Militar foi concedida para os serviços proeminentes ao Império Austro-Hunraro, em guerra e paz.
Posteriormente, foram acrescentadas na Medalha,
duas espadas de ouro cruzadas para recompensar
atos de bravura frente ao inimigo. Em Fevereiro de
1917, Karl I foi autorizado a adicionar a colocação de
barras de prata para a Pequena Medalha e barras
de ouro para os Grandes Prêmios da Medalha de
Mérito Militar.

A Ordem do Mérito Militar Antonio Narino, foi
criada em 11 de agosto de 1945, para agraciar os
atos de coragem ou excelente serviço em tempo
de guerra e,ou durante a manutenção da Ordem
Pública. Graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial, Cavaleiro e Estados. Fita: Amarela
com bordas azuis e vermelhas.

Mérito Militar, Medalha (Império
Austro-Hungaro)

1311

Mérito Militar, Ordem do (Bulgária)
A Ordem do Mérito Militar da Bulgária foi criada em 18 de maio de 1900 e extinta em 15 de
setembro de 1946, com o advento do sistema
comunista no governo da Bulgária. Essa Ordem
era concedida a oficiais generais e militares estrangeiros de alta patente, que tenham demonstrado mérito na defesa da Bulgária. Possuía cinco
classes : Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador,
Oficial e Cavaleiro.

1312

Mérito Militar,
Ordem do (Rússia – Federação)
A Ordem do Mérito Militar foi criada em 2 de Março
de 1994, para atendimento diferenciado ou atos de
bravura nas Forças Armadas Russas. Fita: Azul com
uma listra vermelha e branca ao centro.

1313

Mérito Militar,
Ordem do (Reino da Bavária)
A Ordem do Mérito Militar foi instituída em 25
de setembro de 1858, para agraciar os oficiais e
soldados por atos de bravura. Graus: Medalha de
Ouro e Medalha de Prata. Fita: Preta com bordas
brancas tendo uma listra azul claro nas bordas.

Mérito Militar Antonio Narino,
Ordem do (Colômbia)

1315

Mérito Militar,
Ordem do (Reino de Wurttemberg)
A Ordem do Mérito Militar do Reino de Wurttemberg foi a mais antiga comenda do exército.
Foi fundada em 11 de fevereiro de 1759, por Karl
Eugen, Duque de Wurttemberg e foi rebatizada
em 11 de novembro de 1806 pelo rei Friedrich
I. A Ordem sofreu várias revisões no decorrer
dos séculos 19 e 20. No inicio do século XX ela
tornou-se obsoleta com a queda da monarquia
Wurttemberg na seqüência da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Era destinada
para oficiais militares e oficiais de estados aliados, por bravura em combate. Graus: Grã-Cruz,
Comendador e Cruz de Cavaleiro. Fita: Amarela
com bordas negras.

1316

Mérito Militar,
Medalha de (África do Sul)
A Medalha de Mérito Militar foi criada em 1974
e descontinuada em 2003. Para agraciar o serviço
nas Forças Armadas da África do Sul . Fita: Azul
com laranja e azul escuro nas bordas.

1317

Mérito Militar, Ordem do (Espanha)
A Ordem do Mérito Militar foi criada pelo governo da Espanha para condecorar civis e militares
que tenham contribuído para as Forças Armadas
Espanholas. Classes: Grã-Cruz, Grande Oficial,
Comendador, Oficial e Cavaleiro.

1317A

Mérito Militar, Ordem do (Baden)
Ordem instituída pelo Grão-Duque Charles Frederich em 04 de abril de 1807, para honrar oficiais
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militares. Foi descontinuada em 1918 com o
término da 1ª Grande Guerra. Possuia três graus:
Grã-Cruz, Comendador e cavaleiro.

1318

Mérito Militar, Ordem do
(Argentina)
A Ordem do Mérito Militar foi instituída em 15 de setembro de 1945, para premiar todos os oficiais e soldados do Exército argentino que tenham prestado
relevantes serviços à arma. Essa comenda também
é extensiva aos civis que tenham colaborado com a
divulgação e, prestado serviços ao Exército sendo,
portanto, merecedores dessa honraria. Graus: Colar,
Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e
Cavaleiro. Fita: Azul claro com bordas brancas.

1319

Mérito Militar,
Medalha do (Comores)
Condecoração militar instituída em 1965,pelo
sultanato de Comoro, para premiar os oficiais e
soldados que se destacam no serviço das Forças
Armadas. Fita verde com duas listras brancas.

1320

Mérito Militar, Medalha do
(Republica da Áustria)
A Medalha do Mérito Militar foi instituída em 13
de novembro de 1989, pela Republica da Áustria,
para premiar os militares das Forças Armadas
Austríacas, que se destacarem em suas respectivas armas.

1321

Mérito Militar, Medalha do (Grécia)
A Medalha do Mérito Militar da Grécia foi instituída em 28 de fevereiro de 1917, para agraciar
os atos de heroísmo e liderança em combate.
Graus: 1ª,2ª,3ª,4ª classe. Fita: Amarela com listras pretas nas bordas.

1322

Mérito Aeronáutico,
Ordem do (Uruguai)
A Ordem do Mérito Aeronáutico foi instituída
para agraciar os aviadores e componentes da
Força Aeronáutica Uruguaia. Fita: Vermelha com
bordas brancas.

1323

Mérito Militar, Ordem do (Itália)
A Ordem do Mérito Militar da Itália é a maior
condecoração militar da Republica italiana e do
ex-reino da Itália. Foi fundada como Ordem Militar de Sabóia,uma ordem nacional, pelo rei de
Sardenha, Vitório Emanuele I, Duque de Sabóia,
em 14 de agosto de 1815. A Ordem é concedida
em cinco graus distintos de conduta de guerra das
unidades das Forças Armadas ou individual que
possui experiência comprovada, sentido de responsabilidade e coragem. A Ordem foi mantida
na unificação da Itália em 1861 e foi retomada,
sob seu novo nome, após a fundação da República em 1946. Ela é concedida por decreto do
Presidente da Republica Italiana, chefe da Ordem,
sobre recomendação do ministro da Defesa.

1324

Mérito Militar,
Ordem do (Republica Dominicana)
A Ordem do Mérito Militar da Republica Dominicana é uma honraria concedida aos membros das
Forças Armadas. Foi criada em 15 de Novembro
de 1930. A Ordem possui três classes distintas.
Fita: Vermelha.

1325

Mérito Militar,
Medalha do (Portugal)
A Medalha de Mérito Militar destina-se a galardoar os militares que revelem competência
profissional e aptidão para bem servir nas diferentes circunstancias e, bem assim, excepcionais
qualidades e virtudes militares, com um espírito
de sacrifício e de abnegação, coragem moral,
valentia e lealdade, que os tornem dignos de
ocupar cargos da maior responsabilidade ou, os
postos de maior risco e merecedores do respeito
e consideração pública. Compreende: Grã-Cruz e
4 classes. A insígnia da Medalha de Mérito Militar
é uma cruz alta florentina, branca e tendo sobreposta uma cruz vermelha (Cruz de Nuno Álvares).

1326

Mérito Naval, Ordem do (Brasil)
Decreto Nº 24659 de 11 de Julho de 1934. Regulamentado pelo Decreto Nº 21 de 23 de Agosto
de 1934. Modificado pelo Decreto Nº 60188, de
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08 de Fevereiro de 1967. Premiar os militares da
Marinha do Brasil que se houverem distinguido
no exercício de sua profissão e, excepcionalmente, Corporações Militares e “Instituições Civis”,
suas Bandeiras e Estandartes, assim como pessoas civis e militares,brasileiros ou estrangeiros
que houverem prestado assinalados serviços à
Marinha do Brasil. Características : an : efígie
da Republica, rodeada de um circulo de esmalte
azul, no qual serão gravadas as palavras – Mérito
Naval – e, no re,em idêntico circulo, a palavra
– Brasil. A fita será de gorgorão vermelho, chamalotada, com uma listra azul-clara no centro.

1326A

Mérito Naval, Ordem do (Chile)
Comenda criada pelo governo para premiar os
oficiais da Marinha chilena e, chefes de Estado
que tenham prestado relevantes serviços à Marinha. Possui cinco graus: Colar, Grande Oficial,
Oficial, Comendador e Cavaleiro.

1327

Mérito Naval,
Ordem do (Republica Dominicana)
A Ordem do Mérito Naval da Republica Dominicana foi instituída em 8 de Julho de 1954, para
premiar os serviços à Marinha Dominicana. Possui quatro classes.

1328

Mérito Naval, Ordem do (Portugal)
A Ordem do Mérito Naval é uma Ordem militar
portuguesa, criada em 11 de Outubro de 1985,
que se destina a galardoar os militares e civis,
nacionais ou estrangeiros, que, no âmbito técnico-profisional, revelem elevada competência,
extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente
para a eficiência, prestigio e cumprimento da
missão da Armanda Portuguesa.

1329

Mérito Naval, Ordem do (Argentina)
A Ordem do Mérito Naval foi instituída em 10 de
setembro de 1945, para premiar os componentes
da Marinha, que tenham prestado relevantes
serviços à armada. Essa honraria também é extensiva aos civis que, de uma maneira ou outra,
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tenham prestados serviços relevantes à Marinha.
Graus: Colar, Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: azul com uma listra
branca central e bordas brancas.

1330

Mérito do Grão-Ducado,
Ordem do (Luxemburgo)
A Ordem do Mérito do Grão-Ducado de Luxemburgo foi criada em 23 de janeiro de 1961 pela
Grã-Duquesa Charlotte. Ordem destinada a premiar a realização profissional de excelência e para
os serviços realizados em campos específicos.
Graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador,
Oficial e Cavaleiro. Fita: Vermelha com bordas
azuis e brancas.

1331

Mérito Postal, Ordem do (França)
A Ordem do Mérito Postal foi criada em 14 de
novembro de 1953 e, descontinuada em 01 de
janeiro de 1964. Era destinada a premiar os serviços meritórios aos Correios e Telecomunicações.
Graus: Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita:
Amarela com bordas pretas.

1332

Mérito Público da Marinha,
Medalha (Estados Unidos)
A Medalha do Mérito Público da Marinha foi instituída em 15 de Abril de 1985 por John Lehman,o
Secretário da Marinha dos Estados Unidos da
América,para uma contribuição significativa com
impacto substancial em um determinado local ou
atividade. Fita : Azul e marron.

1333

Mérito Médico, Ordem do (Brasil)
Concedida a médicos, nacionais e estrangeiros,
que houverem prestado serviços notáveis ao
país,ou que se hajam distinguido no exercício
da profissão ou no magistério da medicina,ou
sejam autores de obras relevantes para os estudos médicos. Lei Nº 1074 de 24 de Março de
1950. Características : An : Sobre uma coroa de
louros uma estrela de esmalte branco,de seis
pontas com bordadura de ouro,tendo no centro
um circulo de ouro,gravado em relevo e caduceu,
dentro de uma cercadura de esmalte verde com
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a inscrição em letras douradas “Salus Populi”. Re
: Circulo de ouro com a inscrição em letras douradas, em linhas horizontais, “Ordem do Mérito
Médico”,envolta em cercadura com a inscrição
“ Republica dos Estados Unidos do Brasil”. A
Grã-Cruz será usada pendente de uma centro
verde com dupla orla amarela e verde tendo na
extremidade livre, a insignia. Acompanha-se de
uma placa dourada com uma estrela de esmalte
branco, de seis pontas com bordadura de ouro,
tendo ao centro, em circulo de ouro, gravado em relevo o caduceu, dentro de uma cercadura de esmalte
verde com a inscrição em letras douradas “Salus Populi”. Esta placa será colocada à esquerda do peito. O
grande oficialato constará da mesma insígnia, porém
pendente do pescoço; a placa será em prata, com a
mesma estrela da Grã-Cruz, a ser colocada à direita
do peito.A insígnia de Comendador será a mesma
da Grã-Cruz, pendente do pescoço. A insígnia de
Oficial, será a mesma acima descrita, porém de
menor dimensão. Para o Cavaleiro a mesma insígnia
de Oficial, mas em prata. As insígnias de Oficial e de
Cavaleiro serão usadas do lado esquerdo do peito,
tendo a de Oficial uma roseta sobre a fita.

1334

Mérito de Serviços,
Medalha de (Johor)
A Medalha de Mérito de Serviços de Johor foi
criada em 1923, para agraciar os cidadãos que
tenham prestados meritórios serviços à Coroa.
Fita: Vermelha com bordas amarelas.

1335

Mérito por Serviços,
Medalha (Bahamas)
A Medalha de Mérito por Serviços, foi instituída
em 12 de janeiro de 1996, para premiar os cidadãos que tenham destaque nos mais dis segmentos profissionais do governo das Bahamas.
Fita: Magenta com um listrado azul claro central
e listras verde-amarela.

1336

Mérito, Ordem do (Nova Zeelândia)
A Ordem do Mérito foi criada em 30 de Maio
de 1996 pela Rainha Elizabeth II, para agraciar
os serviços meritórios à Coroa ou nação e para
aqueles que tenham alcançado eminência em

seu campo de trabalho. Graus: Cavaleiro, Grande
Companheiro, Companheiro, Oficial, Presidente
e Vogal . Fita : Vermelha ocre.

1337

Mérito, Ordem do
(Republica da Hungria)
A Ordem do Mérito da Republica da Hungria
foi criada em 1991, para agraciar os cidadãos
que desempenham serviços meritórios ao país.
Graus: Grã-Cruz, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

1338

Mérito, Ordem do
(Republica de Bielo-Russia)
A Ordem do Mérito da Republica de Bielo-Russia,
foi instituída em 13 de abril de 1995, para agraciar
os serviços prestados à nação. Fita: Amarelo com
faixa verde central e listras vermelhas nas bordas.

1339

Mérito, Ordem do (Equador)
A Ordem Nacional do Mérito da Republica do
Equador foi criada em 1921, para agraciar civis
e militares, Chefes de Estado e cidadãos que
tenham contibuido,de forma expressiva, para o
desenvolvimento nacional. Possui os seguintes
graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador,
Oficial e Cavaleiro.

1340

Mérito,Ordem do
(Republica da Romênia)
A Ordem do Mérito foi criada em 31 de Março
de 2000, para agraciar os serviços especiais
prestados no interesse da Romênia. Graus: Grã-Cruz,Grande Oficial,Comendador,Oficial e Cavaleiro. Fita: Cinza com bordas pretas.

1341

Mérito da Republica da Polônia,
Ordem do (Polônia)
A Ordem do Mérito da Republica da Polônia foi
criada em 10 de Abril de 1974 e,revista em 1990;
para agraciar os estrangeiros e polacos residentes no exterior por serviços prestados ao país,
principalmente no campo da diplomacia. Graus
: Grã-Cruz, Grande Comendador, Comendador,
Diretor. Fita: Azul.
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1342

Mérito, Ordem do
(Grã-Bretanha e Austrália)
A Ordem do Mérito foi instituída em 23 de junho
de 1902 pelo rei Eduward VII. Essa comenda
era destinada a premiar o eminente serviço nas
forças armadas ou na realização das artes, da
literatura ou das ciências. Um único grau com
divisões civil e militar. Fita: metade azul, metade
vermelha.

1343

Mérito da Republica,
Medalha de (Nicarágua)
A Medalha de Mérito da Republica da Nicarágua
foi criada para agraciar o bom serviço prestado
à Nação. Fita: Azul escuro com uma faixa branca
ao centro.

1344

Mérito da Republica Italiana,
Ordem do (Itália)
A Ordem do Mérito da Republica Italiana foi
criada em 1951, para agraciar Chefes de Estado
e Embaixadores com serviços prestados à Itália.
Graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador,
Oficial e Cavaleiro. Fita: Verde com listras vermelhas.

1345

Mérito Melitensi, Ordem do (Malta)
A Ordem do Mérito Melitensi da Soberana Ordem
Militar de Malta é uma ordem de cavalaria do
márito fundada em 1920. É atribuída a homens e
mulheres que trouxeram honra e prestigio para a
Soberana Ordem Militar de Malta ou promovido
ativamente os valores cristãos ou obras de caridade na tradição cristã, tal como definido pela
Igreja Católica Romana. Conferencistas incluem
estadistas proeminentes, como Ronald Reagan
e george HW Bush. Classes: Cavaleiro da Grande
Cruz, Grande Oficial, Cavaleiro Comendador e
Cavaleiro.
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1345A

Mérito Saharien, Ordem do (França)
A Ordem do Mérito Saharien foi estabelecida em
04 de abril de 1958, para recompensar os serviços
prestados por cidadãos franceses ou estrangeiros
que participaram do desenvolvimento do Saara.
A ordem foi depreciada por decreto em 03 de
Dezembro de 1963 e, substituída pela Ordem do
Mérito Nacional.

1346

Mérito Agrícola, Ordem do (Peru)
A Ordem do Mérito Agrícola foi criada em 12 de
Maio de 1969, para agraciar os serviços para a
agricultura. Graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: Verde escuro
comlistras e bordas amarelas.

1347

Mérito Agrícola,
Ordem do (Portugal)
Ordem do Mérito Agrícola, Comercial e Industrial
tem a sua origem na Ordem Civil do Mérito Agrícola e Industrial, criada no reinado de Dom Carlos
I, em junho de 1893. Inicialmente, estava dividida
apenas em duas classes :Agrícola e Industrial. Em
1991, a ordem foi reformulada através da criação
de mais uma classe – a do Mérito Comercial, de
modo a altonomizar o reconhecimento de serviços prestados no âmbito do Comércio e dos
serviços. A Ordem do Mérito Agrícola , Comercial
e Industrial subdivide-se em três classes,com
insígnias diferentes : Classe do Mérito Agrícola,
Classe do Mérito Comercial e Classe do Mérito
Industrial. A Ordem tem por finalidade distinguir
aqueles que prestaram serviços relevantes no
fomento ou na valorização, por qualquer forma
: a) da riqueza agrícola, pecuária ou florestal do
País ou que para tal hajam destacadamente contribuído; b) do comércio ou dos serviços; c) das
industrias ou; d) de obras de interesse públicos.

1348

Mérito Aeronáutico,
Ordem do (Peru)
A Ordem do Mérito Aeronáutico foi criada em
outubro de 1946,para realizações particulares
e atividades aeronáuticas e militar. Graus: Grã-Cruz,Grande Oficial, Comendador, Oficial e
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Cavaleiro. Fita: Azul com três listras brancas e
bordas brancas.

1351A

1349

Comenda destinada aos Embaixadores e Chefes
de Estado que tenham, de uma maneira ou outra, demonstrado e praticado atos para o bom
relacionamento e amizade entre os povos. Possui
cinco graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Oficial,
Comendador e Cavaleiro.

Mérito de Mineração,
Ordem do (Costa do Marfim)
A Ordem do Mérito de Mineração foi instituída
em 25 de outubro de 1981, para premiar os cidadãos que tenham desempenhado atividades na
área de mineração. Graus: Comendador, Oficial
e Cavaleiro. Fita : Laranja, branco e verde.

1349A

Mérito do Esporte,
Ordem do (Costa do Marfim)
A Ordem do Mérito do Esporte é concedida pelo
governo para os esportistas que tenham elevado o nome do país no exterior,através das mais
diversas modalidades esportivas. É também,
concedida aos cidadãos que tenham contribuído
para o desenvolvimento do esporte no país.

1350

Mérito das Artes e das Ciências,
Ordem (Alemanha)
A Ordem do Mérito das Artes e das Ciências do
Ducado de Anhalt, foi instituída em 20 de junho
de 1874, pelo rei Alberto I. Essa comenda foi
criada para honrar os cidadãos que contribuíram
para o desenvolvimento das artes e das ciências
no Ducado de Anhalt. Essa comenda foi descontinuada em 1918 com o término da primeira guerra
mundial. Fita: verde com bordas vermelhas.

1351

Mérito Aeronáutico,
Ordem do (Brasil)
Criada pelo Decreto Nº 33.926, de 1º de Novembro de 1943, destinada a premiar os militares da
Aeronáutica, nacionais e estrangeiros, bem como
civis que tenham prestado notáveis serviços ao
país ou se hajam distinguido no exercício de sua
profissão. A Ordem do Mérito Aeronáutico pode
ser concedida em cinco Graus: Grã-Cruz, Grande
Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

Mérito Diplomático (Chile)

1352

Mérito Aeronáutico,
Medalha do (Portugal)
A Medalha de Mérito Aeronáutico é uma Medalha militar portuguesa, criada em 11 de outubro
de 1985, que se destina a galardoar os militares
e civis, nacionais e estrangeiros, que, no âmbito
técnico profissional, revelem elevada competência , extraordinário desempenho e elevadas
qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestigio e cumprimento
da missão da Força Aérea Portuguesa. A Medalha
de Mérito Aeronáutico divide-se em 4 classes.

1353

Mérito Aeronáutico,
Ordem do (Argentina)
A Ordem do Mérito Aeronáutico foi instituída em
14 de setembro de 1945, para premiar todos os
militares da Aeronáutica que tenham contribuído para o desenvolvimento da referida arma.
Essa comenda também é extensiva aos civis que
tenham prestado serviços relevantes à Aeronáutica. Graus: Colar, Grã-Cruz, Grande Oficial,
Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: azul com
listras brancas na borda de acordo com a classe.

1354

Mérito Civil, Medalha de (Marrocos)
A Medalha de Mérito Civil foi criada em 1º de
Maio de 1924, por mérito ou tempo de serviço
público para o governo marroquino. Fita: Azul
escuro com bordas laranja.

1355

Mérito Civil, Ordem
Nacional do (Reino da Bulgária)
A Ordem Nacional do Mérito Civil foi instituída
em agosto de 1891, para premiar os cidadãos
búlgaros que tenham desempenhado serviços de

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

valor e relevo ao Reino da Bulgária. Graus: Grã-Cruz, Estrela da Grã-Cruz, Grande Oficial, Estrela
do Grande Oficial, Comendador e Cavaleiro. Fita:
Branca com bordas roxas e verdes.

1356

Mérito Civil, Ordem do (Síria)
A Ordem do Mérito Civil foi criada em 25 de Junho de 1953, para agraciar o serviço ao Estado ou
à causa árabe. Graus: Cinco Classes. Fita : Branca
com tarja verde ao centro.

1357

Mérito Civil da Marinha,
Medalha do (Estados Unidos)
A Medalha do Mérito Civil da Marinha foi instituída para reconhecer o serviço civil ou contribuições que resultaram em valores elevados ou
benefícios para o Departamento da Marinha.
Fita: Azul com três listras vermelhas ao centro.

1357A
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O Presidente da Republica é o Grão-Mestre da
Ordem e o Ministro da Educação, o Chanceler.

1360

Mérito para a Defesa do PaísRepublica , Medalha de (Polônia)
A Medalha de Mérito para a Defesa do País, foi
criada em 21 de Abril de 1966 e, revista em 1991.
Para agraciar militares e civis com atividades
meritórias para reforçar o poder militar do país.
Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita: Vermelha com
bordas brancas.

1360A

Mérito Desportivo,
Medalha do (Republica da Coréia)
Mérito instituído em 25 de janeiro de 1973 e,
concedido pelo governo sul coreano para premiar
os esportistas que tenham promovido e elevado
o nome do país através dos esportes. Possui cinco
graus. Fita: laranja com listras verdes.

Mérito Desportivo, Ordem do (Cuba)

1361

Ordem instituída em 1970, pelo governo de Fidel
Castro, para honrar os esportistas que tenham
elevado o nome de Cuba através das mais diversas modalidades de esporte. Fita: Azul, amarela,
preta, verde e vermelha.

Mérito Industrial, Ordem do (Peru)
A Ordem do Mérito Industrial foi criada em abril
de 1969, para os serviços para a industria. Graus:
Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador , Oficial e
Cavaleiro.

1358

1362

A Ordem do Mérito Diplomático foi criada em 29
de Dezembro de 2004, para agraciar as contribuições relevantes para a política externa . Graus:
Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.
Fita: Amarela com bordas azuis e vermelhas com
uma listra verde ao centro.

A Medalha de Mérito de Serviço foi criada em
1898, pela rainha Vitória. Nova Zeelândia mandado autorizado em 1985 pela Rainha Elizabeth
II. Para sargentos e oficiais superiores da Marinha , Exército ou Força Aérea para o serviço de
21 anos. Fita: Vermelho escuro com uma faixa
verde ao centro.

Mérito Diplomático,
Ordem do (Republica da Romênia)

1359

Mérito de Serviço,
Medalha de (Nova Zeelândia)

Mérito Educativo, Ordem do (Brasil)

3136

A Ordem Nacional do Mérito Educativo criada
pelo Decreto Nº 38.162 de 28 de Outubro de
1955, destina-se a agraciar personalidades nacionais e estrangeiras que tenham se distinguido
por excepcionais serviços prestados à Educação.
A Ordem compreenderá um quadro efetivo e outro especial, cada um com cinco graus : Grã-Cruz,
Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

A Medalha de Mérito de Serviço foi criada em 26
de fevereiro de 1957 pelo presidente da Índia,
para agraciar os sargentos do porto de Lafadar,
suboficial ou subtenente ou sargentos com 15
anos de serviços distintos. Fita: Vermelho escuro
com bordas brancas e uma faixa branca central.

Mérito de Serviço, Medalha (Índia)
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1364

Mérito Social, Ordem do (França)
A Ordem do Mérito Social foi criada em 25 de
outubro de 1936 e, descontinuada em 1 de
janeiro de 1964. É destinada aos relevantes
serviços dentro das instituições sociais. Graus:
Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: Vermelha
com bordas azuis.

1365

Mérito Militar,
Medalha do (Vietnã do Sul)
A Medalha do Mérito Militar foi instituída em
15 de agosto de 1950, para agraciar o heroísmo
no campo de batalha. Fita: Verde com uma faixa
amarela ao centro e bordas brancas.

1367A

Mérito Militar, Medalha do
(Ducado de Saxe-Weimar)
Medalha concedida pelo Duque Carlos Frederico
de Saxe-Weimar, para os militares do Ducado.

1368

Mérito Militar, Ordem do (Síria)
A Ordem do Mérito Militar foi criada em 4 de Julho de 1953. Concedida por bravura em combate
ou serviços meritórios. Graus: Cinco Classes. Fita:
Vermelha com bordas brancas.

1369

Mérito Militar, Medalha de
(Principado de Lippe-Detmold)

Mérito Militar,
Ordem do (Nova Zeelândia)

A Medalha de Mérito Militar do Principado de
Lippe-detmold foi criada em 16 de Maio de 1832.
Para o longo e fiel serviço a distinção na guerra,
ou de mérito militar geral.

Ordem criada pela rainha Elizabeth II, para agraciar os militares que atuam na Nova Zeelândia.

1370

1365A

1366

Mérito Militar, Medalha do (Filipinas)
A Medalha do Mérito Militar foi criada para os
serviços meritórios durante ou no apoio à ação
militar. Fita: Verde com três estreitas listras vermelhas ao centro.

1366A

Mérito, Medalha do (WaldeckPrincipado de Schwarzburg)
Medalha criada pelo Principado de Waldeck
para agraciar os soldados que lutaram durante a
primeira guerra mundial. Foi descontinuada em
1918, com o término da guerra.

1367

Mérito Militar,
Medalha do (Tchecoslováquia)
A Medalha do Mérito Militar foi criada em 1943
para agraciar todos os militares que tenham
participado da 2ª Guerra Mundial. Graus: Prata
e Bronze. Fita: Azul com listra branca.

Mérito Militar 1974,
Medalha do (Grécia)
A Medalha do Mérito Militar 1974 foi criada em
1974, para premiar todos os oficiais do Ministério
da Guerra. Fita: Azul com bordas amarelas e uma
faixa branca no centro.

1371

Mérito à Nação, Ordem do
(Republica Socialista da Yugoslavia)
A Ordem do Mérito à Nação foi instituida em 12
de Junho de 1945 e descontinuada em 1991; para
premiar aqueles que se destacaram na luta pela
libertação e de mérito em segurança e organização do governo e do exército yugoslavo. Desde
1955 é destinada para a realização e conquistas
na economia, cultura e área social. Graus : 1ª
Classe (ouro), 2ª Classe (prata) e 3ª Classe (bronze). Fita : Vermelha com listras azuis.

1372

Mérito à Nação, Medalha do
(Republica Socialista da Yugoslavia)
A Medalha do Mérito à Nação foi instituída em
12 de Junho de 1945 e, descontinuada em 1991;
para premiar aqueles que se destacaram na
luta pela libertação e de mérito em segurança
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e organização do governo e do exército yugoslavo. Desde 1955 é destinada para a realização
e conquistas na economia, cultura e área social.
Graus: 1º e 2º Tipo. Fita: Vermelha com quatro
listras azuis.

1373

Mérito Naval, Ordem do (Peru)
A Ordem do Mérito Naval foi criada em 1946,
por mérito naval extraordinário. Graus: Grã-Cruz,
Grande Oficial e Comendador. Fita: Azul escuro
com uma listra vermelha e branca ao centro e
bordas amarelas.

1374

Mérito da Pátria,
Ordem do (Rússia – Federação)
A Ordem do Mérito da Pátria foi criada em 2 de
Março de 1994, para agraciar as contribuições
para o desenvolvimento do estado e sua economia, ou para o desenvolvimento de boas relações
entre as nações. Graus : Quatro graus. Fita : Vinho

1375

Mérito Tamandaré,
Medalha do (Marinha – Brasil)
Criada pelo Decreto Nº 42.112, de 20 de Agosto
de 1957. Agraciar autoridades, instituições e pessoas civis e militares, brasileiras e estrangeiras,
que tenham prestado relevantes serviços, no
sentido de divulgar ou fortalecer as tradições da
Marinha do Brasil, honrando os seus feitos ou realçando os seus vultos históricos. Características
: terá 30 mm de diâmetro, ficando sobreposta e
atravessada nas diagonais por duas ancoras clássicas, por cujas argolas dobradas sobre a mesma
passa enlaçada, uma retinida ou cabo de 1 mm e
meio de espessura, que se ajusta como um friso
decorativo em volta da mesma Medalha, assim
com 33 mm de diâmetro total.Concorrendo horizontalmente ao alto, de uma argola à outra, dois
ramos de carvalho e louros, que formam a parte
visível da alça por onde deve passar a fita que
completa a peça também com 33 mm de largura,
em cinco faixas iguais, de verde, amarelo, verde,
amarelo e verde, cores bonitas em esmeralda e
ouro, que são as da nossa bandeira e igualmente
as da 1ª condecoração do insigne Marinheiro, a
da Restauração da Bahia. Na face da Medalha, a

181

efígie do Chefe Excelso com a legenda “Almirante
Tamandaré”, esbatida e apenas legível, em fundo
ligeiramente côncavo e espelhado, de que ressaltam a figura e as letras em fosco, e no re, entre
palmas em arco, a inscrição de suave relevo em
sete linhas : A Marinha Brasileira ao seu Glorioso
Patrono – 1957.

1376

Mérito Técnico,
Medalha do (Honduras)
A Medalha do Mérito Técnico foi criada em 20
de setembro de 1952, para agraciar os engenheiros, técnicos, cientistas e demais cidadãos que
tenham prestado excelentes serviços ao desenvolvimento de Honduras. Graus: 1ª e 2ª Classes.
Fita: Vermelho com uma faixa amarela ao centro.

1377

Mérito do Turismo,
Ordem do (França)
A Ordem do Mérito do Turismo foi criada em 27
de Maio de 1949 e, descontinuada em 1964. Era
destinada ao serviço meritório ao turismo na
França. Graus: Comendador, Oficial e Cavaleiro.
Fita: Azul com bordas verdes e vermelhas.

1378

Mérito do Trabalho,
Medalha (Republica do Afeganistão)
Medalha criada em 10 de agosto de 1981, para
premiar os cidadãos que se distinguissem pelo
mérito no trabalho. Possuía três graus: ouro,
prata e bronze. Fita: vermelho e verde escuro.
Essa condecoração foi descontinuada em 1992.

1379

Mérito para Veteranos,
Ordem do (França)
A Ordem do Mérito para Veteranos foi criada em
14 de Setembro de 1953 e, descontinuada em
01 de janeiro de 1964. Era destinada ao serviço
prestado pelos ex-veteranos e vitimas das duas
guerras mundiais. Graus : Comendador, Oficial e
Cavaleiro. Fita: Verde escuro com listras laranja.
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1380

Mérito Policial, Medalha
(Republica do Afeganistão)
Medalha criada em 12 de julho de 1980, para
premiar os policiais que se destacaram pelo
seu serviço à Republica Popular Democrática
do Afeganistão. A Medalha possuía dois graus:
Ouro e Prata. A Medalha de ouro era destinada
aos oficiais e as de Prata aos praças. Fita: preta e
roxa com uma faixa central branca. Essa Medalha
foi,em 1992, descontinuada.

1381

México, Medalha do (França)
Medalha comemorativa da Expedição ao México, instituída por Napoleão III, em 1863 para
recompensar os militares que tomaram parte
nesta expedição. A Medalha é de prata. A fita
branca com duas listras cruzadas (uma vermelha
e outra verde) sobre as quais assenta a águia
negra mexicana., tendo no bico e nas garras uma
serpente verde.

1382

Miguel Grau, Ordem de (Peru)
A Ordem de Miguel Grau foi criada em 1946, para
agraciar os componentes da Força Naval. Graus:
Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e
Cavaleiro.

1383

Miguel Larreynaga,
Ordem de (Nicarágua)
A Ordem de Miguel Larreynaga foi criada em 16
de setembro de 1968, para premiar o serviço à
Nicarágua e para a humanidade nas áreas da Diplomacia e relações Internacionais. Graus : Colar,
Grã-Cruz, Grande Oficial,Comendador,Oficial e
Cavaleiro. Fita: Vermelha.

1384

Miguel, O Bravo,
Ordem de (Romênia)
Ordem romena ,criada em 13/26 de setembro
de 1916, pelo rei Fernando para recompensar o
valor militar e os atos extraordinários de bravura.
Durante a I Guerra Mundial a Ordem de Miguel
– o Bravo – foi a maior honra da Romênia militar.
Compreende três classes : Cavaleiro,Comendador

e Grã-Cruz. A Cruz é de esmalte azul escuro, a fita
violeta, com a orla azul claro.

1384A

Minerva, Medalha de (Chile)

1385

Militar 13 de Junho,
Ordem (Colômbia)
A Ordem Militar de 13 de Junho foi instituída em
19 de Maio de 1954, para agraciar os militares e
civis para realizações de patriotismo ou serviços
proeminentes. Possui sete classes. Fita: Branca
com seis listras verdes e amarelas e bordas azuis
e vermelhas.

1386

Militar de Serviços
Distintos (Republica de Bielo-Russia)
A Medalha Militar de Serviços Distintos foi instituída em 13 de Abril de 1995, para agraciar a
excelência profissional no serviço militar. Fita:
Azul com bordas vermelhas e uma listra marron
central.

1386A

Militar, Medalha (Bélgica)
Medalha Militar Belga de 2ª Classe para premiar os soldados que participaram da I Guerra
mundial.

1387

Militar de Engenharia,
Medalha (Rússia – Federação)
A Medalha Militar de Engenharia foi criada em
18 de Junho de 2000, para premiar serviços
meritórios em engenharia militar. Fita: Preta,
laranja,vermelho e branco.

1388

Militar do Açor,
Ordem (Reino dos Açores)
A Medalha da Real Ordem Militar do Açor é a
segunda mais importante condecoração militar
açoriana, concedida aos membros da força aérea
da Guarda Real Açoriana que se destacaram no
serviço militar. Ofertada pelo Monarca e pelos
Comandantes-Chefes da Guarda Real Açoriana,
nos graus : Grã-Cruz, Grande Oficial, Comenda-
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dor, Oficial de 1ª Classe, Oficial de 2ª Classe e
Cavaleiro.

1389

Militar e Hospitalar de
São Lazaro, Ordem (França)
A Ordem de São Lázaro de Jerusalém era uma Ordem de Cavalaria que se originou em um hospital
destinado aos leprosos, fundado por Cavaleiros
Hospitalários no século XII pelos cruzados do Reino Latino de Jerusalém. A Ordem de São Lázaro
era um das mais antigas Ordens de Cavalaria
européia. Ela foi criada inicialmente para tratar
a doença virulenta da hanseníase. Desde a sua
fundação no século XII, os membros da Ordem
foram dedicados a dois ideais : a ajuda para
aqueles que sofrem da terrível doença da lepra
e da defesa da fé cristã. A primeira menção da
Ordem de São Lázaro foi em 1.142. Desconhece-se quando a Ordem foi militarizada, mas a
militarização ocorreu provavelmente, antes do
final do século XII, devido ao grande número
de templários e Hospitalarios enviados para os
hospitais de leprosos a ser tratados. A Ordem de
São Lazaro abandonou suas atividades militares
em 1291, passando a ser uma Ordem meramente
Hospitalar.

1390

Molomi, Ordem dos (Lesoto)
A Ordem dos Molomi foi criada em 1972, para
agraciar os serviços na esfera social. Graus : Cavaleiro Comendador, Comendador e Diretor. Fita:
Azul com bordas vermelhas e uma listra verde e
branca central.

1391

Mobilização, Medalha da
(Império Austro-Húngaro)
A Medalha da Mobilização de 1912-13, foi instituída em 1913, para premiar as forças austro-húngara que haviam sido mobilizadas como
medida de precaução durante as guerras nos
Bálcãs, entre uma aliança da Bulgária, Grécia,
Montenegro e Servia, por um lado e da Turquia
otomana por outro. Fita: amarela com dupla listra
de bordas em azul.
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1392

Mono, Ordem do
(Republica do Togo)
A Ordem do Mono foi criada em 2 de setembro
de 1961, pelo presidente Olympio Sylvanos, para
reconhecer os serviços à nação. Graus: Grã-Cruz,
Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.
Fita: Vermelha com bordas verdes e amarelas.

1393

Montenegro, Ordem de
(Montenegro – Yugoslávia)
Ordem principesca da Casa de Montenegro,
fundada por Danilo I em 1860 e reservada para
os membros da família principesca e soberanos.
Fita com três listras iguais : vermelha, branca e azul.
Montenegro antigo Estado da Península dos Bálcãs;
foi primeiro um Principado, reconhecido como independente pelo Tratado de Berlim (1878), reino em
1910, sob regime absoluto e hereditário. Durante a
Grande Guerra Montenegro foi invadida, em 1915,
pelas tropas austríacas, só sendo desocupado em
1918. Depois da guerra deixou de existir como Estado distinto sendo anexado à Servia, posteriormente
pertenceu à Yugoslávia.

1394

Monteza, Ordem Militar de
Nossa Senhora de (Espanha)
Fundada em 1136, pelo rei James II, de Aragão,
com manto amarelo e cruz vermelha em um
losango de ouro.

1395

Mil Colinas, Ordem das (Ruanda)
A Ordem das Mil Colinas foi criada para agraciar
os cidadãos de Ruanda que tenham prestado
relevantes serviços à Nação. Graus: Grande Cruz,
Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.
Fita: Verde, amarelo e vermelho.

1396

Militar de Coragem,
Medalha (Republica Árabe do Egito)
A Medalha Militar de Coragem foi criada em 9
de julho de 1959, para premiar os soldados das
Forças Armadas pelo heroísmo em batalha ou
por outros atos de coragem ou de serviço extraordinário. Fita: Vermelha com duas listras pretas.
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1397
Militar de Maximiliano José,
Ordem (Reino da Baviera)
A Ordem Militar de Maximiliano José, foi a mais
alta Ordem Militar do Reino da Baviera. Foi instituída em 1º de janeiro de 1806 por Maximiliano
I e encontrava-se dividida em três Graus : Grã-Cruz, Cruz de Comendador e Cruz de Cavaleiro.
Aos receptores era concedido o titulo de nobreza
“ Ritter Von” , que era adicionado aos seus nomes. A ordem se tornou obsoleta em 1918 com
o colapso da monarquia bávara após a derrota
alemã na Primeira Guerra Mundial. A insígnia
da Ordem era uma Cruz de Malta em ouro esmaltado com esferas em cada ponta da cruz. O
medalhão do centro exibia o monograma de Maximiliano José e no re a frase latina “ Virtuti pro
Pátria”. A estrela da Ordem, entregue junto com
a Grã-Cruz, era prateada e possuía oito pontas
(cada uma delas com cinco raios).

1398
Militar Sanitária,
Ordem (Reino da Bavária)
A Ordem Militar Sanitária foi instituída em 15
de março de 1865, para contemplar todos os
soldados e praças que se empenharam no serviço
sanitário do exército. Graus: Oficial e Cavaleiro.
Fita: Preta com bordas brancas, tendo uma listra
azul claro.

1399
Militar de Valor,
Medalha (Rússia – Federação)
A Medalha Militar de Valor foi criada em 22 de
dezembro de 1999, para agraciar o desempenho
no cumprimento do dever,durante o combate ou
treinamento. Graus: 1ª e 2ª classes. Fita: Preta
nas bordas, laranja,vermelha e branco dependendo da classe.

1400
Militar de Sabóia, Ordem (Itália)
Originalmente criada em 14 de Agosto de 1815,
pelo Rei Vitor Emanuel I da Sardenha, a Ordem
Militar de Sabóia foi restabelecida em 1855 pelo
Rei Victor Emmanuel II da Sardenha (mais tarde
Rei Vitor Emanuel I da Itália) Classes: Grã-Cruz,
Grande Oficial,Comendador, Oficial e Cavaleiro. A

Ordem do Mérito Militar de Sabóia foi adjudicada
ao serviço, especialmente distinguido na guerra.
As três primeiras classes tiveram a coroa real sobre a cruz. A classe oficial tinha a cruz suspensa
de um troféu das bandeiras. A classe mais baixa,
a classe de Cavaleiro, tinha a cruz suspensa de um
simples anel. A classe de Cavaleiro foi atribuída
aos marinheiros assim como aos soldados. A fita
teve três listras iguais de azul marinho – vermelho – azul marinho. Com a queda da monarquia a
Ordem Militar de Sabóia foi rebatizada de Ordem
do Mérito Militar da Itália.

1401

Militar, Medalha (Reino Unido)
A Medalha Militar foi criada em março de 1916,
para agraciar o Exército e Força Aérea Real por
atos de bravura em campo. Fita: Azul com uma
listra branca ao centro tendo duas listras vermelhas.

1402

Militar, Medalha (Brasil)
Criada pelo Decreto Nº 4328, de 15 de Novembro
de 1901. Regulamentada pelo Decreto Nº 39207
de 22 de Maio de 1958. Recompensar os bons
serviços prestados pelos militares da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, em serviço ativo, assim
como pelos oficiais professores do Magistério
Militar. Será concedida pelo Presidente da Republica aos que, satisfeitas as condições estipuladas
no respectivo regulamento, tenham completado
quarenta, trinta, vinte ou dez anos de bons serviços, sem nota desabonadora. Características:
estrela maçanetada com dístico central, orlada
por dois ramos – um de fumo e outro de café,
tudo do emblema das Armas da Republica. Fita:
gorgorão de seda chamalotada, composta de
três listras verticais, de igual largura,nas cores
nacionais – amarelo-ouro a do centro e verde-bandeira as das extremidades. A Medalha será
de ouro com passador e barreta de platina (40
anos); de ouro com passador de barreta de ouro
(30 anos); de prata com passador e barreta de
prata (20 anos); e de bronze com passador e
barreta de bronze (10 anos).
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Militar, Medalha (Líbano)
A Medalha Militar do Líbano foi criada em 2 de
Junho de 1948, para agraciar sargentos e praças,
para atos meritórios ou tempo de serviço e,
também aos principais ministros-generais. Fita:
Amarelo, verde, amarelo .

1404

Milícia, Medalha da
(Republica da Áustria)
A Medalha da Milícia foi instituída em 24 de julho
de 2006, para premiar o serviço meritório na
corporação da policia militar. Fita: verde escuro
com bordas brancas.

1405

Milícia de Jesus Cristo, Ordem da
Ordem religiosa e militar fundada por São Domingos em 1209 para a defesa da fé. Os membros
desta Ordem foram conhecidos (a partir do Século XIII), pelo nome de Cavaleiros de Jesus Cristo
do Rosário, de São Domingos, São Pedro Mártir
e da Bemaventurada Virgem Maria Gloriosa ou
Gaudenti de Venesa. Esta Ordem, enriquecida
através dos séculos com o auxilio de numerosos
privilégios e indulgencias, foi restaurada (1886
– 1887) pelo Papa Leão XIII. Atualmente os seus
membros estão divididos em duas classes :
irmãos e cavaleiros e a admissão é sempre precedida de um noviciado. A insígnia é uma cruz
flordelizada , metade branca e metade negra,
suspensa de uma fita branca ondeada, com largas
orlas negras e um filete ao meio. A Ordem tem
também um uniforme especial.

1406

Milhano de Ouro, Ordem do (Japão)
Ordem militar Japonesa fundada em 1891, por
Mtsu-Hito, que adotou essa ave como símbolo da
Ordem, porque o primeiro imperador do Japão
teria sido, como reza a tradição, conduzido à
vitória por um Milhano. Esta Ordem é conferida
aos militares ou marinheiros que tenham tomado
parte em atos de guerra. Possui sete classes, a
cada uma das quais corresponde uma pensão. A
fita é azul com orla branca dos dois lados. Milhano ou Milhafre é uma ave de rapina das regiões
quentes e temperadas. Gavião, falcão.
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1407

Mir Mache Ghazi,
Medalha (Republica do Afeganistão)
A Medalha Nacional de Mir Mache Ghazi, foi instituida em 17 de Maio de 1982, para homenagear
a memória do herói nacional Mir Mache Ghazi.
Era destinada à todos os cidadãos afegãos que haviam lutado na guerra para o estabelecimento da
Republica Popular Democrática do Afeganistão.
Possuía três classes: Ouro, Prata e Bronze. Fita
em faixas iguais de azul-claro,vermelho e verde.
Essa condecoração foi descontinuada em 1992.

1408

Moluca, Medalha da (Indonésia)
A Medalha de Serviço Militar para as Operações
no sul de Moluca foi criada em 1950. Fita: Vermelha com listra amarela.

1409

Monte Caceros,
Medalha de (Uruguai)
A Medalha de Monte Caceros foi criada em 1852,
para agraciar a participação na Batalha de Monte
Caceros,quando as forças uruguaias e brasileiras
derrotaram o exército argentino.

1410

Moshoeshoe, Ordem de (Lesoto)
A Ordem de Moshoeshoe,foi criada em 1972,
em reconhecimento dos méritos extraordinários
exercidos pelos cidadãos civis e, ou militares. Fita:
Azul com bordas brancas.

1411

Motim na Índia,
Medalha do (Reino Unido)
A Medalha do Motim na Índia foi criada em 1858,
para agraciar os soldados que lutaram contra esse
conflito na Índia em 1858. Fita: Branca com duas
listras vermelhas.

1412

Mubarak, O Grande,
Ordem de (Kuwait)
A Ordem de Mubarak, O Grande, foi criada em
16 de Julho de 1974, para premiar os Chefes de
Estado e Embaixadores. Graus : Colar e Grande
Cordão.
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1413

Muhammad Ali, Ordem de (Egito)
A Ordem de Muhammad Ali foi criada em 14 de
Abril de 1915, pelo Sultão Hussein Kamil. Essa
Ordem foi descontinuada em 1953. Era destinada
aos Chefes de Estado e aos militares e civis que
tenham prestados relevantes serviços ao país.
Graus: Colar, Grande Cordão e Comendador. Fita:
Verde com bordas brancas.

1414

Muhammad Ali Jinnah,
Medalha (Paquistão)
A Medalha Muhammad Ali Jinnah,foi criada em
25 de Dezembro de 1976, para comemorar o
centenário do nascimento de Muhammad Ali
Jinnah (1876 – 1948) o Grande Líder, o fundador
e primeiro Governador Geral do Paquistão. Fita :
Listras diagonais de branco e verde.

1415

Mulher, Medalha da (Finlândia)
A Medalha da Mulher foi criada em outubro de
1948, para agraciar as mulheres que tiveram
participação ativa durante a Segunda Guerra
Mundial. Fita: Branca com listras vermelhas.

1416

Mulher, Medalha da
(Grão-Ducado de Saxe-Weimar)
A Medalha de Honra da Mulher foi criada em
1918, para agraciar os serviços realizados pelas
mulheres durante a 1ª Grande Guerra. Fita: Vermelha com bordas brancas e verdes.

1416A

Músicos, Medalha dos (Bélgica)
A Medalha Comemorativa dos Ex-Combatentes
Músicos da Bélgica foi criada em duas classes
distintas : 1ª e 2ª Classe.

1417

Muralha Ocidental,
Medalha da (Alemanha)
Foi uma Condecoração Militar do Terceiro Reich
instituída em 02 de agosto de 1939 e entregue
àqueles que projetaram e construíram fortificações na frente de batalha Ocidental da Alemanha Nazista.
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1418

Nacional do Djibuti, Ordem (Djibuti)
A Ordem Nacional do Djibuti foi criada em 27 de
Junho de 1977, para agraciar os Chefes de Estado
e Embaixadores estrangeiros. Graus: Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: Branca, Vermelha,
Azul e verde.

1419

Nacional de Ruanda,
Ordem (Ruanda)
A Ordem Nacional de Ruanda foi criada para
agraciar Chefes de Estado e Embaixadores estrangeiros. Graus: Grande Cruz, Grande Oficial,
Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: Vermelha,
amarela e verde com uma linha verde escuro ao
centro.

1420

Nacional, Ordem (Madagascar)
A Ordem Nacional de Madagascar foi criada
para agraciar Chefes de Estado e Embaixadores
Estrangeiros. Graus: Grã-Cruz, Grande Oficial,
Oficial, Comendador e Cavaleiro. Fita: Verde com
uma listra branca ao centro e bordas vermelhas.

1421

Nacional, Ordem (Kiribati)
A Ordem Nacional do Kiribati, foi criada em 1987,
para premiar as contribuições para o bem estar
comum em Kiribati, em suas respectivas profissões, vocações ou outros campos da atividade
humana. Fita: branca com bordas azuis e amarelas e uma faixa vermelha central.

1422

Nacional, Ordem (Malí)
A Ordem Nacional do Malí foi criada em 31 de
Maio de 1963, em reconhecimento ao excepcional serviço prestado ao Estado. Graus: Grã-Cruz,
Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.
Fita: Amarela com uma borda verde e uma borda
vermelha.
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1423

Nacional, Ordem
(Guiné Equatorial)
A Ordem Nacional da Guiné Equatorial foi instituída em 22 de maio de 1975, para agraciar
todos os cidadãos equatorianos com relevantes
serviços prestados à nação. Fita: Verde, branco e
vermelho com uma faixa azul no centro.

1424

Nacional, Ordem (Niger)
A Ordem Nacional de Niger foi criada em 24 de
Julho de 1961, para agraciar Chefes de Estado.
Graus: Badge,Estrela,2º,3º, 4º e 5º Classes. Fita:
Amarelo com faixa verde ao centro.

1425

Nacional, Ordem (Costa do Marfim)
A Ordem Nacional da Costa do Marfim foi instituída em 10 de Abril de 1961, para agraciar os
cidadãos que tenham prestado serviços meritórios ao Estado. Graus: Grã-Cruz, Grande Oficial,
Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: Vermelha.

1426

Nacional do Mérito,
Ordem (Republica do Togo)
A Ordem Nacional do Mérito foi criada em 26 de
março de 1973, para premiar os serviços diferenciados no setor público, privado ou militar. Graus:
Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e
Cavaleiro. Fita: Verde com uma faixa vermelha e
amarela ao centro.

1427

Nacional da Educação,
Ordem (Djibuti)
A Ordem Nacional da Educação foi criada em 7 de
Maio de 2002, para agraciar o serviço meritório
ao Ministério da Educação. Graus: Comendador,
Oficial e Cavaleiro. Fita: Metade verde – metade
azul.

1428

Nacional de Honra e Mérito,
Ordem (Haiti)
A Ordem Nacional de Honra e Mérito foi instituída em 28 de Maio de 1926, para agraciar
Embaixadores e Chefes de Estado estrangeiros
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que tenham prestado serviços ao Haiti. Graus:
Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.
Fita: Azul pálido com bordas vermelhas.

1429

Nacional da Educação,
Ordem (Gabão)
A Ordem Nacional da Educação do Gabão foi
criada em 14 de outubro de 1952, para agraciar os mestres que tenham contribuído para o
desenvolvimento da Educação no país. Graus:
Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.
Fita: Amarela com uma faixa verde ao centro e
bordas azuis de cada lado.

1430

Nacional do Mérito, Ordem (Brasil)
Decreto Lei Nº 9732, de 04 de Setembro de
1946. Regulamento: Decreto Nº 21854, de 26
de Setembro de 1946. Galardoar os cidadãos
brasileiros que, por motivo relevante, se tornem
merecedores do reconhecimento nacional. Será
conferida aos cidadãos brasileiros que, pelas
suas virtudes e mérito excepcional, se tenham
tornado merecedores desta distinção e aos estrangeiros, por atos de excepcional relevância,
que, a critério do Governo,dela se fizeram dignos.
Será anexa à Ordem uma Medalha cunhada em
prata, a ser conferida aos servidores do Estado
de menor categoria. Características : A insígnia
da Ordem consistirá numa estrela de ouro, de
seis raios,maçanetados, esmaltados de branco
e ligados por uma grinalda de rosas,tendo ao
centro a esfera armilar, também de ouro,com
campo azul e, no , a legenda : “Ordem Nacional
do Mérito”, tudo de acordo com os modelos
anexos. A Grã-Cruz, será usada pendente de uma
cor escarlate com duas listras brancas,passada
a tiracolo, da direita para a esquerda,além de
uma placa de prata com as mesmas insígnias
e colocada à esquerda do peito. O Colar será
constituído alternadamente de esferas armilares
e rosas,elementos alegóricos da condecoração,
e dele penderá a insígnia. A Medalha, pendente
da Ordem, será cunhada em prata, tendo, no an,
a respectiva insígnia e, no re, a legenda: “Ordem
Nacional do Mérito 1946”, encerrada em dois
ramos de louro. No traje diário, os agraciados
poderão usar, na lapela, uma fita estreita ou

laço, com as cores da Ordem, para os Cavaleiros
; e roseta para os demais graus, os quais assim
se distinguirão: Comendador : duas asas prateadas; Grande Oficial: uma asa dourada e outra
prateada; Grã-Cruz : ambas douradas.

1431

Nacional do Mérito,
Ordem (Mauritânia)
A Ordem Nacional do Mérito foi criada para
agraciar os Chefes de Estado, Embaixadores e
cidadãos que tenham contribuído para o desenvolvimento de Mauritânia. Graus: Grã-Cruz,
Grande Oficial, Oficial, Comendador e Cavalheiro.
Fita: Verde com duas listras amarelas nas bordas
e uma faixa em prata ao centro.

1432

Nacional do Mérito, Ordem (Benin)
A Ordem Nacional do Mérito foi instituída em
13 de maio de 1986, pelo governo de Benin,
para agraciar todos os cidadãos nacionais ou estrangeiros, que se destacam nas Artes, Ciências,
Literatura e Economia. Graus: Grã-Cruz, Grande
Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita:
Vermelho com amplas margens verdes.

1433

Nacional do Mérito,
Ordem (Equador)
A Ordem Nacional do Mérito foi criada em 8
de outubro de 1821, para agraciar os feitos
extraordinários prestados à nação equatoriana,
tanto para civis como militares. Graus: Colar,
Grã – Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial
e Cavaleiro. Fita: Amarela com uma borda azul e
outra vermelha.

1434

Nacional do Mérito,
Ordem (Paraguai)
A Ordem Nacional do Mérito foi criada em 1825
para agraciar Chefes de Estado e serviço diferenciado à Nação. Graus: Colar, Grã-Cruz Extraordinária, Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador,
Oficial e Cavaleiro. Fita: Vermelha com uma faixa
central branca com uma listra vermelha e azul.
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Nacional do Mérito, Ordem (Bolivia)
A Ordem Nacional do Mérito da Bolivia foi instituída para agraciar Chefes de Estado e Embaixadores estrangeiros.

1435

Nacional do Mérito, Ordem (França)
A Ordem Nacional do Mérito foi criada em 3
de Dezembro de 1963, para agraciar cidadãos
nacionais e, ou estrangeiros, que tenham prestado relevantes serviços à nação francesa. Graus:
Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e
Cavaleiro. Fita: Azul.

1436

Nacional do Mérito, Ordem (Gabão)
A Ordem Nacional do Mérito do Gabão foi criada
em 1971, para agraciar o mérito pessoal e de
serviço à nação, tanto civil como militar. Graus:
Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial
e Cavaleiro. Fita: Metade Verde e metade amarela com listra central branca e bordas azul e
vermelha.

1437

Nacional do Mérito Cientifico,
Ordem (Brasil)
A Ordem Nacional do Mérito Cientifico é uma
Ordem honorifica brasileira concedida a personalidades brasileiras e estrangeiras como forma de
reconhecimento das suas contribuições cientificas e técnicas para o desenvolvimento da ciência
no Brasil. Foi instituída em 16 de março de 1993
pelo decreto Nº 772 e o Decreto Nº 4.115 de
06 de fevereiro de 2002, dispõe sobre a Ordem.
Graus : Grã-Cruz, Comendador e Medalha de Prata. Medalha : Em prata 900,nas dimensões de 50
mm de diâmetro por 3 mm de espessura,tendo
na face da frente , estampado em alto relevo e
ao centro,o busto de José Bonifácio – o Patriarca
da Independência – com a mesma efígie da Medalha das insígnias da Ordem e circundado pela
expressão : Ministério da Ciência e Tecnologia. No
, impresso em baixo relevo a expressão “ Medalha
Nacional do Mérito Cientifico”.

189

1438

Nacional de Segurança, Ordem
do Mérito (Republica da Coréia)
A Ordem do Mérito Nacional de Segurança foi
criada em 1967, revista em1973. Para atendimento diferenciado para a segurança nacional.
Graus : 5 Classes.

1439

Nacional do Mérito,Ordem
(Costa do Marfim)
A Ordem Nacional do Mérito foi criada em 8 de
Fevereiro de 1960 e descontinuada em 1970,
substituída pela Ordem Nacional. Graus: 1ª,2ª
e 3ª Classe. Fita: Amarelo com bordas brancas
e verdes.

1440

Nacional Slovaco, Ordem
(Tchecoslováquia)
A Ordem Nacional Slovaco foi criada em 1945,
para premiar todos os cidadãos que tenham
contribuído no esforço de guerra. Classes: 1ª e
2ª Classe e uma Medalha. Fita: Vermelha, branca
e azul de acordo com a classe.

1441

Nações Unidas - Coréia ,
Medalha das (Canadá)
A Medalha das Nações Unidas – Coréia – foi
instituída em 18 de setembro de 1956, para agraciar todos os soldados canadenses que tenham
prestado serviços na Coréia entre 1950 e 1954.
Fita: Azul e branco.

1442

Nações Unidas,
Medalha das (Argentina)
A Medalha da Missão das Nações Unidas para
o Referendo no Saara Ocidental (MINURSO) foi
criada para premiar os soldados argentinos voluntários que participaram da Missão no Saara
Ocidental, missão essa, que começou em maio
de 1991, para observar a situação no Saara,onde
está sendo oferecida à população a escolha democrática de independência ou tornar-se parte
do Marrocos. Fita: Areia com borda azul da ONU.
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1443

clusão do serviço de 10 anos na Reserva Naval da
Força Naval de Voluntários. Fita: Vermelha com
bordas amarelas e azuis.

A Medalha de Operações das Nações Unidas em
Moçambique (ONUMOZ) foi criada para premiar
os soldados voluntários que participaram da Missão em Moçambique iniciada em 13 de outubro
de 1992 e terminada em janeiro de 1995. Para
o serviço de 90 dias em Moçambique a fim de
supervisionar o cessar fogo e retirada e conseqüente desarmamento dos combatentes. A fita
é azul com bordas verde e branca.

1449

1444

Naval, Medalha (Arábia Saudita)

Nações Unidas,
Medalha das (Argentina)

Naval de Boa Conduta,
Medalha (Reino Unido)
A Medalha Naval de Boa Conduta foi criada
em1830, para agraciar os marinheiros da Real
Marinha Britânica com bons serviços prestados
à Coroa. Fita: Azul escuro com bordas brancas.

1450

A Ordem dos Nakhimov foi criada em 3 de Março de 1944, para agraciar oficiais navais para o
bom planejamento e execução nas operações
militares. Graus: 1º e 2º Classes. Fita: Laranja
com listras pretas.

A Medalha Naval foi criada em 20 de Março de
1971, pelo rei Faisal Abdul Aziz, para premiar o
pessoal naval e reconhecer a bravura e ações
meritórias e, aos comandantes navais após cinco
anos de serviço no comando. Graus :Ouro, Prata
e Bronze. Fita: Azul Claro com bordas brancas.

1445

1451

A Medalha de Nakhimov foi criada em 3 de Março
de 1944, para agraciar a bravura durante as batalhas no mar. Fita: Azul claro com listras brancas.

Criada pela Lei Nº 2225, de 12 de junho de
1954. Premiar a civis e militares brasileiros ou
estrangeiros, que prestaram à Marinha serviços
meritórios, e para distinguir àqueles que por suas
qualidades ou valor, o Governo julgar merecê-lo.
Características : Cruz florenciada, de prata, com
braços iguais tendo no centro do an, inscrito num
circulo de cabo de manilha, um golfinho enlaçando uma ancora e, no re, a legenda “ Serviços
Distintos”. A cruz, medindo 44 mm de eixo, pende
de uma gorgorão de seda azul ferrete, de 37 mm
de largura, tendo no centro uma faixa de 10 mm,
dividida em três partes iguais, na seguinte ordem
: vermelho, azul celeste e vermelho.

Nakhimov, Ordem dos (Rússia URSS)

Nakhimov, Medalha de (Rússia
URSS)

1446

Namíbia, Medalha da
(Nações Unidas)
A Medalha da Namibia foi instituída em abril de
1989, para a Missão de supervisionar as eleições
na Namíbia. Fita: Areia com bordas azuis e faixa
preta, amarela, vermelho,verde e azul ao centro.

1447

Nasa, Medalha da (Estados Unidos)
A Medalha da Nasa foi instituída em 1981, para
contribuições significantes de engenharia para o
programa espacial. Fita: Azul pálido com linhas
brancas e amarelas.

1448

Naval da Reserva,
Medalha (Estados Unidos)
A Medalha Naval da Reserva foi instituída em
12 de setembro de 1938, para comissionados e
membros alistados na Reserva Naval após a con-

Naval de Serviços Distintos,
Medalha (Marinha – Brasil)

1452

Nepal, Ordem do (Nepal)
A Ordem do Nepal foi instituída em 16 de Dezembro de 1962 pelo rei Mahenchu Bir Bilkram Shah
Dev, para agraciar cidadãos nepaleses para contribuições significativas para a causa do prestigio
nacional. Graus: 5 Classes. Fita: vermelha com
uma faixa azul ao centro e duas listras brancas
em cada lado.
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Nesterov, Medalha de
(Rússia – Federação)
A Medalha de Nesterov foi criada em 2 de Março
de 1994, para agraciar os membros da Força Aérea Russa e os trabalhadores na aviação civil por
atos de coragem ou de mérito. Fita: Azul pálido
com bordas amarelas.

1454

Nichan – El – Anuar , Ordem
Ordem do SultanatoTad-Jurad, fundada em 1887
por Ahmet-be-Mohamed, em recordação do
estabelecimento do Protetorado. É uma Ordem
colonial-francesa, desde 1896. Fita azul escura
com listra vertical branca com um terço da largura total.

1455

Nichan-Intiaz , Ordem de (Turquia)
Ordem turca de mérito, fundada por Abdul-Hamid II, em 1879. É a primeira Ordem do império
Otomano. Possui três classes. Fita metade verde
e metade vermelha.

1456

Nichan Iftichard, Ordem de (Tunísia)
Ordem instituída em 1835 por Ahmed-bey, para
premiar serviços relevantes ao país. Essa Ordem
pode ser atribuída a pessoas de nacionalidade
francesa e outros estrangeiros notáveis, com
alguma conexão com a Tunísia. Graus: Grã-Cruz,
Grande Oficial, Comendador, Oficial, Cavaleiro
de 1ª e 2ª Classe. Essa Ordem foi abolida em
1957. Fita verde com duas listras vermelhas de
cada lado.

1457

Nila Utama, Ordem dos (Singapura)
A Ordem dos Nila Utama foi criada em 1975 e,
revisada em 1996, pelo Presidente do Conselho
do Primeiro Ministro. Classes: 1ª, 2ª e 3ª Classes.
Fita: Vermelha com uma listra branca ao centro
ladeada por duas linhas cinza.

1458

Nilo, Ordem do (Egito)
A Ordem do Nilo foi criada em 1915 pelo Sultão
Hussein Kamil, para agraciar todos os cidadãos
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que prestaram bons serviços à Nação. Posteriormente foi reconstituída sob a Republica em 18
de junho de 1953. Graus: Grande Colar, Grande
Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: Azul
pálido com bordas amarelas.

1459

Noroeste do Canadá,
Medalha do (Reino Unido)
A Medalha Noroeste do Canadá foi instituída em
18 de setembro de 1885, para agraciar os participantes na supressão da rebelião de Riel. Fita:
Azul escuro com bordas vermelhas.

1460

Nossa Senhora de Chardon,
Ordem de (França)
A ordem de Nossa Senhora de Chardon foi
instituída em janeiro de 1370 em Moulins pelo
duque Luis II de Bourbon, “em honra de Deus
e da Virgem Imaculada”, pela ocasião de seu
casamento com Anne, filha de Bérault II, Delfim de Auvergne. Recebeu também o nome da
Ordem de Bourbon, por causa de seu fundador
e também da Ordem da Esperança, porque os
cavaleiros usavam um cinturão no qual estava
bordada a palavra esperança. Era composta de
26 senhores que deviam ser distinguidos por sua
bravura e ser sem censura alguma. O duque de
Bourbon era o soberano da ordem. Essa ordem
teve uma existência muito curta.

1461

Nossa Senhora da Conceição de Vila
Viçosa, Ordem de (Portugal)
Dom João VI, ao ser aclamado soberano do Reino
Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em06 de
fevereiro de 1818, criou essa Ordem para perpetuar a data e homenagear Nossa Senhora da
Conceição, Padroeira do Reino desde 1646. A sua
regulamentação foi publicada em 10 de setembro
de 1819. Dom João tomou para si, e para os que
o sucedessem no trono, o título de Grão-Mestre,
em igualdade de condições com as demais Ordens Militares. Essa Ordem,apesar do cunho
religioso, era, também, militar. Em reconhecimento e devoção à Padroeira do Reino, todas as
pessoas da Família Real receberam a categoria
de Grã-Cruzes efetivos. As Grã-Cruzes honorárias
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eram conferidas a pessoas que tivessem título de
nobreza; as Comendas, aos que tivessem filiação
de fidalgo na Casa Real; e as insígnias de Cavaleiro, aos nobres e empregados que prestassem
serviços ou merecessem a real contemplação
do Rei. Quando de seu regresso a Portugal, Dom
João VI transferiu,também,os livros dessa Ordem.
Insígnia : Placa irradiada sobre a qual estão apostas nove pequenas estrelas brancas, e, encimada
por coroa real, estrela branca de nove pontas.
Ao centro, medalhão redondo com as letras A
e M entrelaçadas, em relevo, circundado por
orla-azul-ferrete com a legenda “ PADROEIRA DO
REINO”. Fita e banda azul-claro,com orla branca.
Graus: Cavaleiro,Comendador e Grã-Cruz.

1462

Nossa Senhora de Guadalupe,
Ordem de (México)
A Ordem Nacional de Nossa Senhora de Guadalupe foi instituída em 21 de Julho de 1822 pelo
Imperador Agustín e interrompida pela sua morte
em 1824. Reconstituída em 1854 e,novamente
em 1863 – 1865. Graus: Grã-Cruz,Grande Oficial,
Comendador, Oficial , Cavaleiro e Membro. Fita:
Azul com bordas rosa pálido.

1463

Nossa Senhora de Montesa,
Ordem de (Montesa)
Ou dos irmãos de Nossa Senhora , criada em
1316, em Montesa, por Jaime II de Aragão, depois
da abolição da Ordem dos Templários. Era civil
e militar e dependia de Calatrava. Possuía uma
única classe e a fita era vermelha.

1464

Nosso Senhor Jesus Cristo,
Ordem de (Brasil-Reino)
Sua origem data do século XIV,comocontinuidade
da Ordem dos Cavaleiros Templários. No
entanto,somente a partir do século XV é que o
seu Grão-Mestrado passou ao poder dos reis de
Portugal. Foi a organização da Ordem de Cristo
que incentivou a navegação e a expansão do
Império Português, e os seus vastos recursos
custearam as fabulosas despesas desses em-

preendimentos. Assim, as terras conquistadas
tiveram assegurado o domínio espiritual cristão,
enquanto seu domínio temporal pertencia ao
Rei. O símbolo da Ordem aparecia gravado nas
caravelas e nos marcos de posse da nova terra. Essa organicidade era sustentada,inclusive,
pelo privilégio dado aos cavaleiros da Ordem
(administradores das terras conquistadas) de
receber o dizimo – imposto correspondente à
décima parte dos produtos da terra – não só para
atender às despesas da Ordem, como, também,
à propagação da fé e do culto cristão. Com o
tempo, a Ordem passou a ter as características
das que hoje existem, sendo que, atualmente,em
Portugal, a Ordem de Cristo é utilizada para
premiar cidadãos nacionais e estrangeiros que
tenham prestado relevantes serviços à Pátria e
à Humanidade. Insígnia: Cruz latina vermelha,
potenciada,vazada por cruz latina branca. No
Brasil, fita e banda vermelha ,com orla azul. Graus
: Cavaleiro, Comendador e Grã-Cruz.

1465

Nova Zeelândia,
Ordem da (Nova Zeelândia)
A Ordem da Nova Zeelândia foi criada em 06 de
fevereiro de 1987 pela rainha Elizabeth II, para
agraciar o excelente serviço ao povo da Nova
zeelândia, na qualidade civil e militar. Graus: Grã-Cruz. Fita: Ocre vermelho com listras e bordas
brancas.

1465A

Nove Anos de Serviço,
Medalha (India)
Medalha concedida aos soldados que colaboraram com as forças armadas durante o período
de nove anos.

1466

Nuvens Propicias,
Ordem das (China)
A Ordem das Nuvens Propicias foi criada em
1941, para agraciar as contribuições para o desenvolvimento nacional. Fita: Azul com bordas
vermelhas.
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1467

Observadores na Índia e Paquistão,
Medalha de (Nações Unidas)
A Medalha representativa dos Observadores Militares na Índia e Paquistão, em janeiro de 1949, foi
destinada aos soldados que participaram nessa
tarefa, para seis meses de serviço na Missão. Fita:
Verde com bordas azuis e linhas brancas.

1468

Oceano e Atmosfera,
Medalha do (Estados Unidos)
A Medalha Oceânica foi instituída em 1º de
outubro de 1985, para premiar as contribuições
significativas para o programa NOAA. Fita: Azul
claro com bordas azuis escuras e brancas.

1469

Oficiais da Reserva,
Medalha dos (Finlândia)
A Medalha dos Oficiais da Reserva foi criada
em 25 de março de 1950, para agraciar todos os
Oficiais que lutaram durante a 2ª Grande Guerra
e entraram para a Reserva do Exército. Fita: Azul
claro com uma listra central branca tendo um
ramo verde escuro.

1470

Olga, Ordem de (Alemanha)
Ordem fundada por Carlos I, rei do Wurtemberg
em 1871, para recompensar atos de abnegação
e belas ações, de ambos os sexos. Há só uma
classe. A condecoração é uma cruz de prata cujos
braços terminam em folha de trevo, dentro da
qual está inscrita uma cruz mais pequena de
esmalte escarlate; no centro um escudo com o
monograma do rei (Carlos I) e de Olga a rainha
sua esposa em ouro sobre fundo mate; no re lê-se o milésimo 1870-1871. Esta cruz é suspensa
na botoeira por uma fita moiré preta com riscas
de carmim nas ourelas.
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1471

Olga e Sophia, Ordem de (Grécia)
A Ordem Grega de Olga e Sophia, foi criada em
1936, para galardoar as mulheres que tenham
prestado relevantes serviços à Casa Real. Graus:
1ª,2ª,3ª e 4ª Classes. Fita: Azul escuro com branco nas bordas.

1472

Olímpica, Medalha
(Republica da Áustria)
A Medalha Olímpica da Republica da Áustria foi
instituída em 1964, para premiar as contribuições para a organização dos Jogos Olímpicos de
Inverno em Innsbruck em 1964. Fita: branca com
bordas vermelhas e uma dupla faixa vermelha
central.

1473

Olímpica, Medalha 1976
(Republica da Áustria)
A Medalha Olímpica da Republica da Áustria foi
instituída em 1976, para premiar as contribuições para a organização dos Jogos Olímpicos de
Inverno em Innsbruck em 1976. Fita: branca com
uma dupla listra vermelha central e nas bordas
as cores Olímpicas de azul, preto, vermelho,
amarelo e verde.

1474

Omar al Muktar,
Medalha de (Reino da Líbia)
A Medalha de Omar al Muktar foi criada para
agraciar os cidadãos que tenham prestado bons
serviços ao país. Fita : preta com uma faixa branca
ao centro.

1475

Ontário, Ordem de (Canadá)
A Ordem de Ontário foi criada em 1986, para o
alto nível de excelência individual e realização em
qualquer campo que tem beneficiado a sociedade em Ontário e, ou qualquer outra província do
Canadá . Fita: Vermelha com um centro branco
carregando uma faixa verde escura no centro e
duas estreitas faixas amarelas laterais.
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1476

Operação de Socorro,
Medalha (Republica da Áustria)
Condecoração instituída em 2001, para premiar
os cidadãos austríacos que tenham se destacado
nas ações de emergência e socorro. Fita: branca
com listras escuras e borda vermelha.

1477

Operações Policiais,
Medalha de (Austrália)
A Medalha de Operações Policiais foi instituída
em 25 de abril de 1991, para premiar o policiais
que participaram do serviço internacional com
operações de manutenção da paz no Chipre,
Somália, Timor Leste, Camboja, Haiti, Moçambique. Foi criado um passador para cada operação
realizada. Fita: Azul escuro e branco.

1478

Operacional, Medalha
(Nova Zeelândia)
A Medalha Operacional foi criada em 2002, para
agraciar o serviço a partir de 3 de setembro de
1945 no pós-guerra. Fita: Preta com duas listras
brancas nas bordas e no centro.

1479

Oitenta Anos da Republica
Popular da Mongólia,
Medalha (Mongólia)
A Medalha comemorativa dos Oitenta Anos da
Republica Popular da Mongólia, foi criada em
2001, para premiar os servidores do governo.
Fita: Vermelha com uma listra azul ao centro.

1480

Oitenta Anos do Exército, Medalha
dos (Republica de Bielo-Russia)
A Medalha dos 80 Anos do Exército da Republica de Bielo-Russia foi instituída em 1998, para
agraciar todos os soldados e oficiais do Exército.
Fita: Verde com uma borda vermelha e branca.

1481

Oitenta Anos das Tropas de
Fronteira, Medalha dos
(Bielo Rússia)
A Medalha Comemorativa dos 80 Anos das Tropas
de Fronteira, foi instituída em 1998 para agraciar
todos os oficiais e soldados que se dedicam à proteção da fronteira da Republica de Bielo-Russia.
Fita: Verde com uma borda vermelha e branca.

1482

Oitocentos e Cinqüenta Anos de
Moscou (Rússia Federação)
A Medalha dos 850 Anos de Moscou foi criada em
26 de Fevereiro de 1997, para agraciar os participantes da defesa de Moscou, durante a Grande
Guerra Patriótica 1941 – 45 e para os cidadãos
que deram uma contribuição significativa para
o desenvolvimento de Moscou. Fita: Vermelha
com uma faixa azul e branca no lado esquerdo.

1483

Operações Militares,
Medalha de (Republica da Áustria)
A condecoração de Serviço em Operações Militares, foi instituída em 2001, para premiar o bom
serviço prestado em operações militares. Fita:
vermelho escuro, com bordas brancas.

1483A

Ordem e Paz – Cruz da (Holanda)
Instituida em 02 de Dezembro de 1947, serviu
para premiar o serviço por pelo menos, três meses, nas Indias Orientais Holandesas (Indonésia)
entre 1945 e 1949. Um barrete era atribuído
pelo serviço de três meses ou pela participação
em uma batalha.

1484

Ordem do Mérito da Pátria,
Medalha da (Rússia Federação)
A Medalha da Ordem do Mérito da Pátria foi
criada em 2 de Março de 1994, para agraciar as
conquistas no campo da industria e da agricultura, construção e transportes, ciências e educação,
saúde e cultura, bem como em outros campos
de trabalho, para uma grande contribuição para
a proteção da pátria . Graus: Ouro e Prata. Fita:
Vermelho escuro.
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Ordem Pública, Medalha
da (Rússia URSS)
A Medalha da Ordem Pública foi criada em Maio
de 1948, para agraciar os policiais que tenham
se destacado na manutenção da Ordem Pública.
Fita: Vermelha com uma faixa azul central ladeado por ampla faixa azul de cada lado.

1486

Ordem Pública , Medalha da
(Republica da Áustria)
A condecoração da Ordem Pública, foi instituída
em 2001, para premiar os cidadãos austríacos
que se destacam na manutenção e preservação
da ordem pública. Fita: vermelha escura com
bordas brancas.

1487
Orange-Nassau,
Ordem de (Holanda)
A Comenda foi criada em 1815 pelo Rei Guilherme I de Orange-Nassau. Reorganizada em 1892
pela Rainha Guilhermina, dos Países Baixos, e
composta de cinco classes : Grã-Cruz; Banda e
Condecoração; Grandes Oficiais; Condecoração :
Comendadores, colar; Oficiais e cavaleiros : Cruz.
A Condecoração, que consiste numa cruz de oito
pontas, tendo no centro a inicial da Rainha encimada pela coroa real, é de ouro para as quatro
primeiras classes, e de prata para a quinta classe.
A fita cor de laranja tem uma dupla bordadura,
branca e azul.

1487A

Orange, Ordem da Casa de
(Holanda)
A Ordem da Casa de Orange é uma Ordem dinástica instituída pela Rainha Guilhermina em 1905
e não está sujeita a responsabilidade ministerial
ou influência, mas é atribuído, segundo o critério do monarca holandez. Em 1905, a rainha
Guilhermina sentiu a necessidade de uma Casa,
porque a Ordem da Coroa Oak do Grão Ducado
de Luxemburgo, usado por seu pai e avô, já não
estava disponível para ela, pois as mulheres não
foram autorizadas a suceder ao trono do Grão-Ducado do Luxemburgo devido a lei Salica no
âmbito da sua constituição em 1890. A Ordem
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da Casa de Orange possuía 18 classes. Mais de
3.200 condecorações foram atribuídas de 1905
a 1969, quando a rainha Juliana reorganizou a
Ordem em quatro grupos: 1º - Ordem da Casa;
2º - Ordem de Lealdade e Mérito; 3º - Medalha
de Honra; 4º - Ordem da Coroa.

1488

Oscar II, Medalha (Suécia)
A Medalha Comemorativa de Oscar II foi criada
em 1897, para premiar os membros da Casa Real
em homenagem ao Jubileu de Prata do Rei Oscar
II da Suécia. Fita: Azul.

1489

Oscar II, Medalha de (Suécia)
A Medalha Comemorativa do Jubileu de Prata de
Oscar II foi criada em 1897, para premiar os membros da Casa Real da Noruega. Fita: Vermelha.

1490

Oscar II e Rainha Sophia,
Medalha (Suécia)
A Medalha Comemorativa das Bodas de Ouro do
Rei Oscar II e Rainha Sophia foi criada em 1907,
para agraciar os súditos da casa imperial. Fita:
Azul com bordas em ouro.

1491

OSCE, Medalha (NATO)
A Medalha OSCE foi criada em 1997 pela NATO
para atendimento diferenciado para a OSCE. Fita
: Azul com uma faixa branca ao centro.

1492

Osmania, Ordem de (Turquia)
Ordem imperial turca criada em 1861 por Abd-ul-Aziz, sultão turco que lhe deu o nome do
chefe da sua dinastia : Osman. Compreende cinco
classes. Fita verde com orla vermelha. Osman I
(1258 – 1326) foi o fundador do Império Otomano e da dinastia Osmanli. Nasceu em 1258 e
recebeu o titulo de bey (chefe) do seu pai, Ertugrul, como governador da aldeia de Sogret em
1281. O império teve inicio com a conquista da
tribo dos Eskenderum e da cidade de Eskisehir
em 1301-1303.
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1493

OTAN, Medalha da (Nova Zeelândia)
A Medalha da OTAN foi criada em janeiro de
2003 pela Organização do Tratado do Atlântico
Norte, autorizados para uso pelos cidadãos de
Nova Zeelândia em março de 2004. Para serviços
nos Bálcãs, sob o comando da OTAN, entre 3 de
Dezembro de 2002 e 2 de Dezembro de 2004.
Fita : Azul com uma listra branca ao centro e
listra em prata.

1494

Ouro- 1901 , Medalha de
(Luxemburgo)
A Medalha de Ouro – 1901 – foi criada em 02
de Abril de 1901 pelo Grão-Duque Adolph, para
marcar a comemoração dos 50 anos de seu casamento.Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita : Verde
azeitona com bordas amarelas.

1495

Ouissan Alaquite Cherifiana,
Ordem de (Marrocos)
Instituida em 11 de janeiro de 1913 pelo Sultão
Yuseff. Por méritos civis e militares. Fita vermelha
com bordas brancas.
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1494

Paisandu, Medalha (Uruguai)
A Medalha Paisandu foi criada em 18651866,para agraciar a participação dos soldados
voluntários na defesa do Paisandu durante a
Guerraentre o Paraguai e a Aliança da Argentina,
Brasil e Uruguai.

1495

Pacificador, Medalha do
(Exercito – Brasil)
Instituída por ocasião da solene transladação
dos despojos do Duque de Caxias para a cripta
de seu monumento, em agosto de 1949. Assinalar os que tenham prestado serviços em prol do
maior brilho e melhor realização das solenidades.
Características : sua forma é o escudo de armas
do Duque de Caxias,em prata, tendo no re uma
moldura com o titulo “Medalha do Pacificador”
encimada por “Duque de Caxias”. Decreto 34.918
de 09 de Janeiro de 1954, oficializou o seu uso
com uniformes. Em Portaria 116, de 23 de Fevereiro de 1954,o Ministro da Guerra determina a
cunhagem em bronze, a ser conferida a oficiais
e praças do Exército, da ativa e da reserva que,
naquela data, contassem quinze ou mais anos
de serviço, servindo no Exercito ou em órgão de
Segurança Nacional. Podendo ser conferida a
militares,civis e instituições que tenham concorrido para maior brilho de solenidades glorificadoras
do Patrono do Exército. Características : Fita : de
seda chamalotada, partida em cinco listras iguais
: três azuis e duas vermelhas.

1496

Pacto, Ordem do (Tunísia)
A Ordem do Pacto foi criada em 16 de Janeiro de
1859 por Sidi Mohammed Bey, para agraciar os
membros da casa real, altos funcionários públicos
e oficiais superiores por atos de bravura. Graus:
Grande Cordão e Comendador. Fita: Branca com
bordas vermelhas.
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1497

Pahlavi, Ordem de (Irã)
A Ordem dos Pahlavi, foi criada em 1925 por
Reza Shah, para agraciar a realeza e Chefes de
Estado. Graus: 1ª,2ª, 3ª,4ª e 5ª Classe. Fita: Azul
com bordas amarelas.

1498

Paysandu, Medalha (Brasil)
A Medalha da Campanha do Uruguai ou Medalha Paysandu concedida pelo Governo Imperial
para agraciar os combatentes que compuseram
o Exército em Operações na Republica do Uruguai, por relevantes serviços prestados sob o
Comando do Marechal de Campo João Propício
Menna Barreto. Conforme Decreto Nº 3468 de
08 de maio de 1865, todos os praças de linha e
Guarda Nacional que participaram da Campanha
no Uruguai, deveriam usar a Medalha pendente
por fita em duas cores, azul e vermelho, em listas
de mesmo tamanho. Os Oficiais Generais utilizavam pendente ao pescoço, enquanto os Oficiais
Superiores, Capitães e Subalternos e praças de
pret utilizavam ao lado esquerdo do peito, sendo
as dos primeiros em ouro, as dos segundos em
prata e as dos últimos em liga de cobre e estanho.
Através do Decreto Nº 3488 de 28 de junho de
1865, faz-se extensivos aos combatentes que
compuseram as guarnições dos Navios da Esquadra, sob o comando do Visconde de Tamandaré,
o uso da Medalha da Campanha do Uruguai. A
Medalha apresenta no an a efígie de Dom Pedro
II. O re traz as inscrições “Campanha do Uruguai
1865”, entre dois ramos de louros atados por
um laço de fita. Desconhecemos os gravadores
desta Medalha, mas acreditamos que a joalheria
Victor Resse seja responsável pela cunhagem da
Medalha em ouro, por trazer no topo da Medalha
uma esfera para segurar a argola, características
desta joalheria.

1499

Palma de Jerusalém ,
Ordem da (Santa Sé)
A Palma de Jerusalém da Ordem do Santo Sepulcro de Jerusalém é introduzida em 1949, tendo
os Estatutos de 1977 estabelecido três Graus :
bronze, prata e ouro. É conferida pelo Cardeal
Grão-Mestre a pessoas que tenham prestado um
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serviço especial à Ordem, ou a obras de caridade
dependentes da Ordem, na Terra Santa. Residentes permanentes na Terra Santa ou peregrinos,
poderão , em casos excepcionais, receber esta
condecoração através do Patriarca Latino de
Jerusalém, Grão-Prior da Ordem.

1500

Palmas Acadêmicas (Portugal)
Insígnia criada por Decreto de 18 de Dezembro
de 1931 e Portaria de 13 de Julho de 1933, e destinada a premiar serviços relevantes à Academia
das Ciências de Lisboa ou a quem tenha contribuído para o progresso das Ciências , expansão e
prestigio da língua e literatura portuguesa. Possui
duas classes : a 1ª palma e louros esmaltados de
verde, usada em gravata ; a 2ª palma e louros de
ouro – usa-se pendente do lado direito do peito.
Fita roxa , orlada de amarelo.

1501

Palmas Acadêmicas
Ordem da (França)
A Ordem das Palmas Acadêmicas foi criada em
17 de Março de 1808, para agraciar todos os cidadãos – nacionais ou estrangeiros – que tenham
prestado relevantes serviços à universidade,
ensino e ciência . Graus: Comendador, Oficial e
Cavaleiro. Fita: Violeta.

1502

Palmas Acadêmicas,
Ordem das (Republica do Togo)
A Ordem das Palmas Acadêmicas foi criada em 25
de junho de 1984, para agraciar as contribuições
significativas para o sistema nacional de educação. Graus: Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita:
Púrpura com duas listras amarelas.

1503

Palestina, Medalha (Egito)
A Medalha Palestina foi instituída em 1948, para
agraciar os soldados das Forças Armadas para o
serviço árabe-israelense na Guerra de 1948 – 49.
Fita: Vermelha com bordas verdes e uma listra
amarela no centro.

1504

Papagaio Dourado, Ordem do (Japão)
A Ordem do Papagaio Dourado foi uma Ordem
militar japonesa, estabelecida em 12 de fevereiro
de 1889, pelo Imperador Meiji. Era uma Ordem
exclusivamente conferida por bravura, liderança
ou comando em batalha. Foi oficialmente abolida
pelo Comandante Supremo das Forças Aliadas
em 1947, quando o Japão foi ocupado. A Ordem
consiste em sete classes. Um total de 1.067.492
milhões de pessoas receberam a Ordem do Papagaio Dourado, sendo a maioria pertencente às
duas classes mais baixas.

1505

Participação 1940 - 45,
Medalha de (Noruega)
A Medalha de Participação 1940 – 45 foi criada
em 19de Setembro de 1945, para os noruegueses
e aliados militares e civis que resistiram à invasão
alemã de 9 de abril de 1940, e serviram nas forças
armadas norueguesas ou na Marinha Mercante.
Fita: Vermelha com listra branca larga ao centro
e duas listras azuis.

1506

Paraquedistas, Medalha de (Itália)
A Medalha de Mérito Militar Paraquedistas, foi
criada em 1975, para agraciar os paraquedistas
do exército italiano. Graus: Ouro, Prata e Bronze.
Fita: Vermelho escuro com bordas azuis.

1507

Pátria, Ordem da
(Republica de Bielo-Russia)
A Ordem da Pátria foi instituída em 13 de abril
de 1995, para premiar um serviço meritório
no plano sócio-economico,cientifico, artístico,
social, diplomático e outros. Graus: 1ª Classe:
Medalha de Ouro; 2ª Classe: Medalha de Prata;
3ª Classe: Medalha de Bronze. Fita: vermelha
com listras verdes.
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1508

manutenção da paz,aprovado pelo Governo do
Canadá desde 1947. Fita: Verde, vermelho com
listras brancas e azuis.

A Ordem da Pátria Socialista foi criada em 1955,
para agraciar todos os cidadãos que tenham trabalhado para o desenvolvimento do socialismo.
Fita: Vermelha com uma listra vermelha escura
no centro.

1513

Pátria Socialista,
Ordem da (Checoslováquia)

1509

Paulownia, Ordem da (Japão)
O Grande Cordão da Ordem das Flores Paulownia é uma Ordem presenteada pelo governo
do Japão. Estabelecida em 1888, durante a
Restauração Meiji, essa condecoração é a maior
das Ordens do Sol Nascente mas está abaixo da
Ordem do Crisântemo. A Medalha é constituída
por um sol vermelho nascente circundado por
flores paulownia. A única classificação da Ordem
é o Grande Cordão, usado como um cinturão e
uma insígnia. De acordo com o governo do Japão,
tal Ordem está sendo usada por um propósito
diferente, e nenhuma pessoa até hoje recebeu
essa honra.

1510

Paquistão, Ordem do (Paquistão)
A Ordem do Paquistão foi criada em 19 de março
de 1957, para o nível mais elevado de serviço ao
Estado, e para os serviços de Diplomacia Internacional. Graus: Grã-Cruz, Comendador, Grande
Oficial, Oficial, 1ª,2ª,3ª e 4ª Classe. Fita: Verde
com bordas brancas.

1511

Paz , Ordem da (Ruanda)
A Ordem da Paz foi criada em 2004 pelo governo
de Ruanda para agraciar todos os cidadãos nacionais ou estrangeiros que tenham trabalhado
para a manutenção da paz no mundo. Graus:
Grande Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial
e Cavaleiro. Fita: Laranja com estreitas bordas
azuis e faixa na mesma cor.

1512

Paz, Medalha da (Canadá)
A Medalha da Paz, foi instituída em 25 de Abril de
1997, para os soldados canadenses que tenham
prestado serviço por 30 dias em missões de

Paz, Medalha da (Eslováquia)
A Medalha da Paz foi criada em outubro de
1993, para agraciar os cidadãos – nacionais ou
estrangeiros – que trabalhem para a manutenção da Paz no mundo. Fita: Azul pálido com um
vermelho,azul e branco no canto esquerdo.

1514

Paz, Medalha da
(Republica do Iraque)
A Medalha da Paz foi criada em 1971, para marcar
o fim do conflito com os curdos, que começou
em 1965 com sua luta pela independência e,
terminou em um acordo em 11 de Março de
1970. Graus: Ouro, Prata e bronze. Fita: Amarela
com bordas verdes e brancas.

1515

Paz, Medalha da (Irlanda)
A Medalha de Serviço de Manutenção da Paz das
Nações Unidas foi criada em 1987, para agraciar
os cidadãos participantes de missões de Paz da
ONU. Fita: Branca com bordas verdes e uma faixa
laranja com listra azul ao centro.

1516
Paz com a Turquia,
Medalha de (Rússia Imperial)
A Medalha de Paz com a Turquia foi criada em
1791, para comemorar as hostilidades com esse
povo. Fita : Azul .

1517

Pedro I, Ordem de (Brasil)
Dom Pedro I instituiu, em 16 de abril de 1826, a
Ordem de Dom Pedro I – Fundador do Império
do Brasil – para marcar, de maneira distinta, o
reconhecimento da independência do vasto império. Jean Baptista Debret, um dos integrantes
da Missão Artística Francesa, foio criador da insígnia. Essa Ordem somente foi regulamentada
em 1842 e o seu livro de registro começou vinte
e dois anos mais tarde, com a inscrição do decreto do Duque de Némours. Com esse atraso, as

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

200

concessões efetuadas por Dom Pedro I ficaram
sem qualquer referencia e atribuiu-se o fato ao
caráter pessoal com que o Imperador distribuía a
comenda. Segundo os estudiosos, somente dois
brasileiros foram agraciados : o Marquês de Barbacena (1826),talvez o primeiro a ser homenageado, e
o Marquês de Caxias (1868). Com a Proclamação da
Republica, a Ordem foi extinta. Insígnia : An : Dragão
alado,tendo ao peito escudo verde com as letras P e
I, sainté de coroa condal e encimado por coroa imperial. Re : Igual ao an,com alteração na inscrição para
a data 16/04/1826. Fita e banda verde, com orla
branca .Graus : Cavaleiro, Comendador e Grã-Cruz.

1518

Pedro V, Medalha de Dom
(Portugal)
A Medalha de Dom Pedro V , instituída por El-rei
Dom Luiz I em 15 de Abril de 1862, a fim de ser
distribuída aos indivíduos que tomaram parte
na Expedição enviada a Angola em 1859, e mais
vulgarmente conhecida por Medalha de Angola.
É de forma circular, tendo de um lado a efígie de
Dom Pedro V e no outro a legenda “Expedição
de Angola, 1860”. É pendente de uma fita azul
escura orlada de amarelo.

1518A
Pedro e D.Maria,
Medalha de Dom (Portugal)
A Medalha de Dom Pedro e D. Maria também
designada por Medalha das Campanhas da Liberdade, foi criada por Decreto da Secretaria de
Estado dos Negócios da Guerra, de 16 de outubro
de 1861, e publicada em Ordem de Exército N.24
desse mesmo ano, com vista a dar testemunho
público da benevolência àqueles que com admirável perseverança, sustentaram a causa do
Liberalismo português, durante a Guerra Civil de
1826 e 1834 entre os Liberais e os Miguelistas.

1519
Perseverança e Resistência,
Medalha de (Tanzânia)
A Medalha de Perseverança e Resistência foi
criada para agraciar os soldados que demonstram
perseverança e espírito de resistência frente ao
inimigo. Fita: Azul, preto e vermelho.

1520

Peter Frederick, Ordem de
(Grão-Ducado de Oldenburg)
A Ordem de Peter Frederick do Grão Ducado de
Oldenburg, foi criada em 27 de Novembro de1938
pelo Grão-Duque Paul Friederick August. Para agraciar Chefes de Estado. Graus: Grã-Cruz, Estrela, 2ª
, 3ª e 4ª Classe. Fita: Azul com bordas vermelhas.

1521

Phenix, Ordem da (Grécia)
Instituida em 13 de maio de 1926, para os cidadãos gregos que se destacaram nos campos da
administração pública, ciências, artes e letras,
indústria, comércio e transporte. Também é
conferida a estrangeiros que tenha promovido
a Grécia no exterior. Fita: laranja com bordas
pretas.

1522

Presidencial, Medalha (Islândia)
A Medalha Presidencial foi criada em 1954,
para agraciar os cidadãos que prestam serviços
ao Presidente da Islândia. Graus: Ouro e Prata.
Fita: Azul.

1523

Philippe o Magnânimo , Ordem de
(Hesse – Alemanha)
Ordem de Hesse fundada pelo Grão Duque Luiz II
em 1840. Compreende cinco classes. Fita vermelha orlada de azul. Philippe- o Magnânimo – landgrave de Hesse, nasceu em Marburgo e morreu
em Cassel (1504 – 1567) . Tentou organizaros
príncipes sectários da Reforma , numa poderosa
confederação e foi o mais notável chefe da liga
protestante de Smalkade. Apesar de casado e
pai de sete filhos,não hesitou em contrair,com o
assentimento de Lutero, uma segunda união,e o
escândalo dessa bigamia prejudicou bastante o
êxito da Reforma Protestante.

1524

Pio IX, Ordem de (Vaticano)
Ordem instituída em 1847, para recompensar a
virtude, o mérito e os serviços prestados à Santa
Sé. Possui três classes.Fita azul escura, com dupla
orla vermelha. Pio IX, nasceu em Simigaglia em
1792 e faleceu em Roma . Papa de 1846 a 1878.
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Recusou em 1848, tomar a chefia do movimento
unitário italiano, foi momentaneamente expulso de Roma, e só La entrou sob a proteção dos
franceses. Programou os dogmas da Imaculada
Conceição e da Infalibilidade papal. Viu desmoronar-se em 1870, o poder temporal da Santa Sé.

1525

Pioneiros, Medalha dos (Lituânia)
A Medalha dos Pioneiros, foi criada em 1925,
para comemorar a fundação da Lituânia. Fita:
Verde, branco e vermelho.

1526

Pioneiros da Libéria ,
Ordem dos (Libéria)
A Ordem dos Pioneiros da Libéria foi criada em
março de 1930, para comemorar os esforços dos
primeiros cidadãos que lutaram para a criação do
Estado da Libéria. Graus: Grande Comendador,
Comendador e Cavalheiro. Fita : Verde.
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1531

Policia, Medalha da (Namíbia)
A Medalha da Policia foi criada para agraciar os
policiais por tempo de serviço e que tenham boa
conduta no desempenho das atividades policiais.
Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita: Branca com
uma faixa castanho-escuro ao centro e outra
amarela terminando com bordas azuis.

1532

Policia, Medalha da (Gabão)
A Medalha da Policia foi criada em fevereiro de
1958, para agraciar os policiais com desempenho
meritório à corporação. Fita: Branca com duas
listras verdes.

1533

Polônia Reconstituída,
Ordem da (Polônia)

A Medalha Polar 1818-55, foi instituída em 1857,
para agraciar as expedições ao Pólo Norte em
busca da Passagem Noroeste. Fita: Branca.

A Ordem da Polônia Reconstituída foi criada em
4 de fevereiro de 1921 e premiado até os dias
atuais. Para os cidadãos polacos e estrangeiros
de mérito para a Nação polonesa no campo da
arte e da ciência, industria, agricultura, política,
bem como pelos atos de bravura civil e alto-sacrificio. Graus: Grã-Cruz, Grande Comendador,
Comendador, Presidente e Vogal. Fita: Vermelha
com listras brancas nas bordas.

1528

1534

1527

Polar 1818-55,
Medalha (Reino Unido)

Policia, Medalha da (Ilhas Fiji)
A Medalha da Policia foi criada em 8 de março de
1995, para agraciar os serviços relevantes praticados pelos policiais. Fita: Azul com bordas laranja.

1529

Policia, Medalha de (Singapura)
A Medalha de Policia foi instituída em 1º de Abril
de 1994 e, revisada em 30 de abril de 2004. Para
agraciar o policial com bom serviço, fiel e eficiente na Força Policial de Singapura. Fita: Azul escuro
com uma faixa laranja ao centro.

1530

Policia, Medalha (Mongólia)
A Medalha comemorativa dos 50 Anos da
Policia,foi criada em 1971, para agraciar os policiais comrelevantes serviços prestados. Fita: Azul
com uma listra vermelha ao centro.

Pour Le Mérite, Ordem (Prússia)
Pour Le Mérite foi a mais alta condecoração
militar da Prússia, até o final da Primeira Guerra
Mundial. Foi instituída em 1740 por Frederico II,
e nomeada em francês (a língua da corte real).
Até 1810 a condecoração foi uma honraria tanto
civil quanto militar, mas em janeiro do mesmo
ano, o rei da Prússia Frederico Guilherme III decretou sua exclusividade aos militares. Em 1842,
Frederico Guilherme IV estabeleceu uma classe
civil (Ordem Pour Le Mérite para as Ciências e
Artes), dividia em três níveis : Humanidades,
Ciências Naturais e Belas Artes. Foi durante a
1ª Guerra Mundial que a Pour Le Mérite conquistou fama. Embora ela pudesse ser entregue
a qualquer oficial militar, seus receptores mais
famosos foram aviadores, os quais eram indicados à condecoração após abaterem oito aviões
inimigos sendo que esse número aumentou ao
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longo da Guerra, Max Immelmann e Oswald Boelcke foram os primeiros pilotos galardoados. A
Medalha foi abolida após a abdicação do Kaiser
Wilhelm II em 9 de novembro de 1918. Em 1952
o presidente da Alemanha Ocidental, Theodor
Heuss, reinstituiu a classe civil da condecoração.

1535

Policia Australiana,
Medalha da (Austrália)
Essa Medalha foi instituída em 03 de março de
1986, pela rainha Elizabeth II, para premiar o
atendimento diferenciado por membros de uma
força policial australiana. Fita: branca com listra
azul escura central.

1536

Policia da Índia, Medalha da (Índia)
A Medalha da Policia da Índia foi criada em 1950,
para premiar todos os policiais que tenham prestado relevantes serviços ao Estado. Fita: Vermelha com uma listra laranja ao centro e faixas azuis.

1537

Policia Montada,
Medalha da (Lesoto)
A Medalha da Policia Montada de Lesoto foi
criada em 1972, para premiar os bons serviços
criados pelos policiais. Fita: Vermelho escuro.

1538

Policia, Medalha de Serviço
na (Indonésia)
A Medalha comemorativa de 25 anos de Serviços
na Policia foi estabelecida em 1967, para agraciar os policiais que completarem esse tempo
na corporação. Fita: Roxa com bordas amarelas.

1539

Policial, Ordem (Botsuana)
A Ordem Policial foi instituída em 1º de outubro
de 1994, para agraciar os policiais que tenham
prestado relevantes serviços à população de
Botsuana. Fita: Marron

1540

Policial de Bravura,
Medalha (Bahamas)
A Medalha Policial de Bravura foi instituída em
1995, para homenagear os soldados componentes da Força Policial que se tenham destacado pelos seus atos de bravura. Fita: Azul com uma tarja
preta com listras amarela e vermelha central.

1541

Povo, Medalha do (Mongólia)
A Medalha do Povo foi criada em 1935, para
agraciar os cidadãos da Mongólia que tenham
trabalhado pelo bem-estar do povo.

1542

Povo Afegão , Medalha do (Republica doAfeganistão)
Condecoração criada em 28 de Dezembro de
1988, para premiar os cidadãos que serviam as
tropas soviéticas no Afeganistão no período compreendido entre 1979 e 1989. A Medalha do Povo
Afegão Grateful possuía um único grau:ouro. Fita
em azul-pálido. Essa Medalha foi descontinuada
em 1992.

1543

Prata do Ar, Medalha (Filipinas)
A Medalha Prata do Ar foi criada para agraciar as
realizações meritórias ou atos heróicos em vôo
aéreo. Fita : Branca com uma listra vermelha e
amarela ao centro com bordas azuis.

1543A

Prata, Medalha de
(Principado de Waldeck)
Medalha criada pelo príncipe Friedrich Karl August, da casa de Waldeck, destinada aos oficiais e
praças que tenham lutado, pelo Império Alemão,
durante a 1ª Guerra Mundial.

1544

Presidente, Medalha do (Paquistão)
A Medalha do Presidente foi criada em 13 de
janeiro de 1983,pelo Presidente Ul – Hag, em
reconhecimento pelo desempenho notável no
campo da arte,ciência,literatura, desporto ou
de enfermagem. Fita: Vermelho,verde e branco.
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Presidencial de Mérito,
Medalha (Filipinas)
A Medalha Presidencial de Mérito foi criada para
premiar os cidadãos que tenham prestado relevantes serviços à nação. Fita: Vermelha, branca
e azul.

1546

Presidencial, Medalha (Angola)
A Medalha Presidencial foi instituída em 10 de
outubro de 1979, pelo governo de Angola para
lembrar e homenagear a figura do líder e primeiro presidente de Angola Agostinho Neto que
faleceu em 10 de setembro de 1979. Agostinho
Neto assumiu o governo de Angola logo após a
independência do país em 11 de novembro de
1975.Uma classe somente. Fita azul celeste.

1547

Premysla Otakara II,
Medalha (Tchecoslováquia)
A Medalha Premysla Otakara II foi criada em 10
de maio de 2002, para os soldados com distinção
de tarefas profissionais. Fita: Roxa com uma faixa
branca no centro e bordas pretas.

1548

Prêmio Literário D. Notsadorj,
Medalha (Mongólia)
A Medalha D. Notsadorj foi criada para agraciar
os escritores, jornalistas e poetas que tenham
destaque e mérito literário, contribuindo para
a divulgação da cultura mongol no mundo. Fita:
vermelha.

1549

Prêmio da FAB, Medalha
(Aeronáutica – Brasil)
Criada pelo Decreto Nº 41639, de 31 de Maio
de 1957. Estimular os militares da Força Aérea
Brasileira, no aprimoramento e divulgação dos
conhecimentos técnico-profissionais – Conferida
com o fim de galardoar os militares da FAB que
hajam ou venham a distinguir-se por estudos sobre temas técnico-profissionais. Características:
em ouro, forma circular, com 35 mm de diâmetro,
tendo no centro, sobre um fundo liso, o símbolo
da FAB e no semicírculo superior terá gravada a
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inscrição “Força Aérea Brasileira”. Re: ao centro
terá gravado um livro aberto sobre o qual terá
uma pena inclinada. Fita: 35 mm de largura por
40 mm de altura, nas cores azul, verde, amarelo
e azul, chamalotada com filetes brancos e de 3
mm nas extremidades. A Medalha será alceada
por um passador constando de uma coroa de
louros, sobreposta a um par de asas estilizadas.

1550

Prêmio Nacional Alemão para
Arte e Ciência (Alemanha)
Prêmio Nacional Alemão para Arte e Ciência foi
uma premiação instituída por decreto de Adolf
Hitler em 30 de janeiro de 1937 como um substituto para o Prêmio Nobel,o qual foi banido da
Alemanha depois que um escritor alemão anti-nazista, Carl Von Ossiltzky, foi galardoado em
1935. Além da Medalha o premiado também
recebia uma soma de 100.000 Reichsmark. Receptores : Ferdinand Porsche, Fritz Todt, Willy
Messerschmitt, Wilhelm Filchner, August Bier,
Ernest Heimkel, Alfred Rosenberg, Ferdinand
Sauerbruch, Paul Troost.

1551

Principe Franz Josef II, Medalha
(Principado de Liechtenstein)
A Medalha Príncipe Franz Josef II foi criada em
1956, para comemorar os 50 anos de reinado do
Príncipe Franz Josef II. Fita: Amarela e vermelha.

1552

Principe Johann II, Medalha
(Principado de Liechtenstein)
A Medalha Príncipe Johann II foi criada em 12 de
novembro de 1908, pelo príncipe Johann II, para
os funcionários antigos e aqueles que tinham
servido lealmente ou prestou um notável contributo para o Principado durante o seu reinado,
marcando o 50º aniversário da sua adesão. Fita:
Vermelha com bordas amarelas.

1553

Príncipe Guilherme,
Medalha (Reino da Albânia)
A Medalha do Príncipe Guilherme de Weid do
Reino da Albânia – março a setembro de 1914 –
foi instituída para perpetuar a memória do Prín-
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cipe em agradecimento de seus súditos. Possuía
uma única classe: Medalha de ouro. Fita: vermelha com duas listras pretas. Essa condecoração
foi descontinuada em 1945, com o término da
segunda guerra mundial e o advento do comunismo na Albânia.

1554

Presidente Zogu,
Medalha (Reino da Albânia)
A Medalha Presidente Ahmed Bem Zogu (posteriormente rei Zog I), foi instituída em 20 de
janeiro de 1925, para comemorar o golpe de 24
de Dezembro de 1924 . Possuía uma só classe: 1ª
Classe – A Fita era vermelha com bordas pretas.

1555

Prisioneiros de Guerra,
Medalha (Estados Unidos)
A Medalha Prisioneiros de Guerra foi criada em
14 de novembro de 1986, para agraciar todos
os soldados que, desde abril de 1914, sofreram
prisão e, ou foram retidos em campos de concentração, prisionais ou venham a sofrer prisões
relativas a movimentos militares. Fita: Preto com
bordas brancas, azuis e vermelhas.

1555A

Prisioneiros de Guerra
Belga WWI e WW2 (Bélgica)
Medalha Comemorativa belga destinada aos
prisioneiros de guerra da 1ª e 2ª Guerra Mundial.

1555B

Prisioneiro de Guerra – com 5 Anos
– (Bélgica)
Esta Medalha foi estabelecida em 20 de outubro
de 1947, para premiar os prisioneiros de guerra
da Bélgica que ficaram durante cinco anos em
campo de concentração.

1556

Professor, Medalha do
(Arábia Saudita)
A Medalha do Professor foi criada em setembro
de 1971, para agraciar o serviço meritório do
professor em todas as áreas da educação. Fita:
Rosa com faixa azul ao centro circundada por
listras verde e amarela.

1557

Professor Benemérito,
Medalha (Republica Pop. Albânia)
A Medalha de “Professor Benemérito” da Republica Popular da Albânia, foi instituída em 16
de junho de 1950. A Medalha foi criada para
homenagear os professores que trabalharam um
mínimo de 10 anos de serviço na pré-escola do
ensino primário, secundário e de outras instituições superiores de ensino; para o serviço distinto
como educador, em particular na elevação do desenvolvimento social e cultural.Uma única classe:
1ª Classe. Fita: metade vermelha e metade preta.

1558

Professor do Povo, Medalha
(Republica Popular da Albânia)
A Medalha de”Professor do Povo” da Republica
Popular da Albânia, foi instituída em 16 de junho
de 1950. A Medalha foi criada para homenagear
os professores que tivessem um mínimo de 15
anos de serviço na escola, ministrando aulas no
curso pré-escolar do ensino primário ou secundário e, de outras instituições superiores do ensino
e, também, para as realizações notáveis em curso
no ensino que os benefícios da cultura e da construção da sociedade através da educação. A fita
é uma horizontal em vermelho e preto.

1559

1555C

Programa Pós-Bulgaro, M
edalha dos 100 anos do
(Republica Popular da Bulgária)

Medalha Comemorativa para os Prisioneiros de
Guerra da Bélgica, pelos 35 anos do término da
Segunda Guerra Mundial.

A Medalha Comemorativa dos 100 Anos do Programa Pós-Bulgaro, foi instituída em 1979, para
marcar o Centenário desse movimento popular.
Fita: Vermelha,verde e branco com bordas amarelas e azuis.

Prisioneiro de Guerra –
1945/1980 (Bélgica)
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1560

1562

A Medalha dos Promovidos por Feitos Distintos em Campanha foi criada em 28 de Maio de
1946 e destina-se a galardoar os militares que,
pelas excepcionais virtudes militares ou dotes de
comando, direção ou chefia demonstrados em
Campanha ou em circunstâncias com ela diretamente relacionadas, tenham sido promovidos
por distinção. Originalmente foi criada como uma
insígnia, em 02/12/1919 pelo Decreto Nº 6264,
consistindo de fita simples, com a designação de
“Insígnia de Promovidos por Distinção”. O seu
desenho consiste do seguinte : An : estrela de
cinco pontas, cinzeladas, cada uma terminada
por uma esfera armilar pequena, ao centro, um
disco carregado de um emblema nacional rodeado de listel circular com a legenda “Promoção
por Distinção”. Re: idêntico ao an, mas tendo ao
centro um disco com a legenda “Morrer Mas Devagar”. Cercando a legenda, duas vergônteas de
louro, frutadas e cruzadas nos topos proximais. A
fita é constituída por 3 partes iguais, sendo a do
meio vermelha e as laterais negras. A mesma fita
recebe ao centro,uma estrela dourada quando a
promoção é a Oficial-General, uma estrela prateada quando é feita a Oficial e de cobre quando
aos restantes postos (sargentos e praças).

A Medalha para a Proteção das Fronteiras, foi
criada em 11 de julho de 1981, para premiar
todos os soldados voluntários ou não, que se
dedicaram à proteção das fronteiras do Afeganistão. Possuía uma única 1ª Classe. Fita verde com
bordas brancas euma faixa vermelha dupla no
centro. Essa Medalha foi descontinuada em 1992.

Promovidos por Feitos Distintos
em Campanha (Portugal)

1561

Prontidão, Medalha de
(Estados Unidos)
A Medalha de Prontidão foi instituída em 9 de
março de 1964, para os combatentes que estejam
prontos para o combate ou missão de qualificação e preparação. Fita: Vermelha com bordas
azuis claras e linhas azuis escuras.

1561A

Pró-Patria, Medalha (Africa do Sul)
Medalha instituída em 1974 para 60 dias (no
minimo) de serviço na prevenção ou supressão
do terrorismo e, após 1977, em defesa da Africa
do Sul ou por ferimento ou morte em combate.
Essa Medalha foi descontinuada em 27 de abril
de 2003. Fita: laranja com listras e bordas azuis
e uma linha branca ao centro.

Proteção das Fronteiras, Medalha
(Republic do Afeganistão)

1563

Proteção Contra IncêndiosRepublica, Medalha de (Polônia)
A Medalha de Proteção Contra Incêndios da Republica da Polônia foi criada em 16 de Outubro
de 1997, para agraciar membros das Brigadas de
Incêndios : Bombeiros profissionais, Bombeiros
Voluntários e, cidadãos que expostos ao perigo
e, com coragem e sacrifício da própria vida, em
ação, durante um incêndio, inundação ou outro
desastre demonstrem qualidades de valor à vida.
Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita: Azul escura ao
centro ladeado por pequenas listras azuis claras
e brancas com bordas vermelhas.

1564

Pushkin, Medalha de
(Rússia – Federação)
A Medalha de Pushkin foi criada em 9 de Maio
de 1999, para agraciar as realizações no campo da
cultura, educação, ciências humanas, literatura e
arte, para uma grande contribuição para o Estado
e preservação do patrimônio cultural da nação,
ou para a promoção do intercâmbio cultural. Fita:
Azul com uma listra amarelo assimétrico.
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1565

Quarenta Anos da Polônia
Popular (Polônia)
A Medalha dos Quarenta Anos da Polônia Popular, foi criada em 26 de Abril de 1984, para
distinguir o trabalho profissional ou atividades
políticas em qualquer período entre 1944 e
1984. Fita: metade branca e metade vermelha
com bordas laranja.

1565A
Quarenta Anos da Republica
da Coréia (Coréia do Sul)
Medalha comemorativa aos 40ª Anos da Republica da Coréia do Sul.

1566

Quebec, Ordem Nacional
do (Canadá)
A Ordem Nacional do Quebec foi criada em 20
de junho de 1984, para agraciar todos os cidadãos – nacionais ou estrangeiros – que tenham
desempenhado relevantes serviços à nação.
Graus: Grande Oficial, Oficial e Cavaleiro. Fita:
Branca, com bordas azuis.

1567

Quaid I Azam, Centenário de
(Paquistão)
Medalha do Centenário do Quaid I Azam. Condecoração paquistanesa comemorativa do centenário de nascimento do grande chefe Muhammad
Ali Jinnah (1876 – 1948) fundador e primeiro lider
do Estado Independente do Paquistão.

1568

Quetzal, Ordem do (Guatemala)
A Ordem do Quetzal foi criada pelo governo da
Guatemala em 1936, para agraciar todos os estrangeiros que prestaram relevantes serviços na
área cívica, cientifica, literária ou artística. Graus:
Colar, Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador,
Oficial e Cavaleiro. Fita: Azul pálido, com bordas
brancas.

1568A

Quinze Anos de Serviço
(Ducado de Hessen)
A Medalha de 15 anos de Serviço foi instituída
pelo Ducado de Hessen para premiar os soldados que tenham prestado 15 anos de relevantes
serviços ao Exército de Hessen.

1569

Quetzal, Ordem do (México)
Ordem honorifica do governo mexicano para
galhardoar as autoridades de países estrangeiros
que tenham, efetivamente, prestado relevantes
serviços ao país. É constituída de cinco graus:
Grande Colar, Grande Oficial, Oficial, Comendador e Cavaleiro.
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1569A

Rainha, Ordem da
(Reino da Romênia)
A Ordem da Rainha foi criada em 1917, para
agraciar civis e militares e os médicos com serviços meritórios. Graus: Comendador, Oficial e
Cavaleiro. Fita: Laranja.

1570

Rainha da África do Sul,
Medalha da (Reino Unido)
A Medalha da Rainha da África do Sul foi criada
em 1902, para agraciar o serviço na Guerra dos
Bôeres – 1899 – 1902 – Fita: Laranja com listras
azuis e bordas vermelhas.

1571
Rainha D. Amélia,
Medalha da (Portugal)
A Medalha da Rainha D. Amélia foi criada a 23 de
Dezembro de 1895 para comemorar duas Campanhas especificas no Ultramar-Moçambique
(1894 – 1895) e Índia Portuguesa (1895). Ambas
as Campanhas se revestiram no Portugal de então de forte popularidade, principalmente a de
Moçambique, que resultou numa vitória sobre
o Império de Gaza e sobre o seu soberano Gungunhana. Com recente envolvimento português
na pacificação do seu Império, a 06 de Junho de
1896, é decidido estender a Medalha a novas
campanhas ultramarinas. Cada Medalha teria
um re diferente, assim como a cor interior da
fita. A 11 de Dezembro de 1902, uma terceira
alteração é feita, instituindo a Medalha como de
campanhas gerais, com fita, an e re iguais, mas
colocando-se uma passadeira para cada nova
campanha. Assim permanece até que é descontinuada a quando da instauração da Republica
em 1910. Tem a Medalha comemorativa das
Campanhas do Exército Português a sua herdeira
direta, em 1916, tendo sido autorizado que se
colocasse as passadeiras ganhas antes de 1910.
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1572
Rainha Jelena, Ordem da
(Republica da Croácia)
A Ordem da Rainha Jelena foi instituída em 12
de agosto de 1961, para agraciar os soldados que
tenham contribuído com excelente trabalho para
o desenvolvimento de estratégias de guerra e da
doutrina militar; mérito no desenvolvimento das
forças armadas croatas e para o sucesso na liderança e comando. Fita: Branca com uma borda
azul e vermelha e duas listras douradas.

1573

Rainha Vitória 1900,
Medalha (Reino Unido)
A Medalha da Rainha Vitória foi instituída pela
Irlanda em 1900, para homenagear a rainha Vitória da Inglaterra. Fita: Azul.

1574

Rainha, Medalha da (Thailândia)
A Medalha da Rainha foi criada em1897, para
agraciar os serviços à consorte do rei Rama V.
Fita: Branca.

1575

Rainha de Sabá, Ordem da (Etiópia)
A Ordem da Rainha de Sabá, foi criada em 1922
pela Imperatriz Zawditu. Originalmente era
concedida às senhoras, mas posteriormente foi
designada para ambos os sexos, normalmente
reis ou Chefes de Estado. Graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita:
Púrpura com bordas verdes.

1576

Rajamitrabhorn,
Ordem de (Thailândia)
Essa Ordem foi criada em 11 de Junho de 1962
pelo Rei Bhumibol Adulya dej Rama IX. Para
agraciar os Chefes de Estado estrangeiros. Graus:
Cavaleiro. Fita: Amarela com azul-escuro e listras
brancas.

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

208

1577

Ram, Ordem do (Costa do Marfim)
A Ordem do Ram foi instituída em 1996 como
premio político do Partido Democrático da Costa
do Marfim. Graus: 6. Fita: Verde.

1578

Ramatseatsane, Ordem dos (Lesoto)
A Ordem dos Ramatseatsane, foi criada em 1972,
para o comportamento meritório no serviço do
país,por membros das forças armadas e da policia. Graus: Cavaleiro Comendador,Comendador
e Diretor. Fita: Vermelha-verde com bordas azuis.

1579

Ramadã, Medalha para o (Jordânia)
Medalha para o Ramada Grande Guerra 1973,foi
criada em 1º de Janeiro de 1974, para premiar
todas as fileiras das Forças Armadas da Jordânia que participaram do Ramada 1393 (1973)
A Guerra com Israel. Fita: Preta com uma faixa
creme central.

1579A
Real Ordem de Reconhecimento
Civil (Espanha)
Comenda criada pelo governo espanhol para
reconhecimento civil nas áreas da cultura, educação, comércio, indústria e administração pública.

1580

Real Vitória, Ordem da (Inglaterra)

1581
Real de Serviço,
Ordem (Reino da Romênia)
A Ordem Real de Serviço foi criada em 18 de
Abril de 1932, para agraciar os súditos da Casa
Real que tenham prestado relevantes serviços à
Coroa. Graus: Grã-Cruz, Grande Oficial e Comendador. Fita: Azul claro com uma faixa branca ao
centro.

1581A
Real Ordem da Espada (Suécia)
Ordem instituída em 23 de fevereiro de 1748,
pelo rei Frederico I. Originalmente era concedida por bravura no campo e no mar, e mais
tarde como uma recompensa ao longo e distinto
serviço nas forças armadas. Graus: Comendador da Grande Cruz, Comendador de 1ª Classe,
Comendador, Cavaleiro de 1ª Classe, Cavaleiro.
Fita: amarela com bordas azuis. Essa Ordem não
é mais concedida.

1582
Rebelião, Medalha da
(Republica do Iraque)
A Medalha da Rebelião foi criada em 1964, para
agraciar os participantes na ação de sufocar uma
rebelião do Norte de curdos iraquianos entre
1961 e 1964. Fita: Azul, branca, preta, amarela,
cinza e roxa.

1583

A Real Ordem Vitoriana, foi instituída em abril de
1869, pela rainha Vitória. É destinada a premiar
os serviços pessoais à rainha que, com méritos
honrassem sua alteza. Graus: Cavaleiro ou Dama
da Grande Cruz; Cavaleiro ou Dama Comendador,
Capitão, tenente, oficial. Fita: azul com branco,
vermelho com bordas brancas.

Rebelião de Natal,
Medalha da (África do Sul)

1580A
Real do Camboja, Ordem (França)

Rebelião do Estado de Konar
(Reino do Afeganistão)

Ordem criada para condecorar os soldados e civis
que trabalharam no Camboja.

A Medalha da Rebelião de Natal foi criada
em1907, para o serviço operacional contra os
rebeldes africanos em Natal - 1906. Fita: Marron
com bordas pretas.

1584

A Medalha da Rebelião da Província de Konar, foi
instituída em 1945 pelo Rei Mohammed Zahir
Shah. Para premiar os militares que participaram
na supressão de uma rebelião no norte pashtun,
pequena província oriental de Kunar, fronteira
com o Paquistão.Uma classe somente. Fita: Listras iguais de preto, vermelho e verde.
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1585

1590

A Real Ordem de Reconhecimento Civil foi criada
em 8 de outubro de 1999, para premiar aqueles
que lutam para combater as ações de terror e,
que são vitimas do terrorismo. Graus: Grã-Cruz
e Comendador. Fita: Vermelha com bordas
brancas.

A Ordem da Redenção Africana foi fundada em
13 de janeiro de 1879 durante a presidencia de
W. Anthony Gardiner. É concedida para o trabalho humanitário na Libéria, por atos de apoio e
assistência à nação da Libéria e para os indivíduos
que tem desempenhado um papel preponderante na emancipação de africanos americanos
e a busca da igualdade de direitos. A Ordem
substituiu os antigos “Lone Star Medal”. Os três
graus da Ordem são: Grande Comendador, Cavaleiro Comendador e Diretor. O medalhão é um
esmalte branco em estrela de cinco pontas, com
cinco bolas de ouro nos pontos e raios dourados
entre os braços. Na frente da estrela é o brasão
de armas da Libéria. No re, a imagem do povo
negro orando com correntes quebradas sob uma
cruz com o lema “ O amor à liberdade nos trouxe
aqui”. A fita é vermelha com um azul e três listras
brancas.

Reconhecimento Civil,
Real Ordem de (Espanha)

1586

Reconhecimento,
Medalha do (Camboja)
A Medalha de Reconhecimento do Camboja foi
instituída em 15 de Dezembro de 1949, para os
cidadãos que trabalham no sentido de proporcionar alivio com o auxilio da Associação Nacional
ou prestação de serviços diferenciados em nome
do povo cambojano. Graus: Ouro, Prata e Bronze.
Fita: Rosa com bordas azuis.

1587

Reconhecimento, Medalha
Militar de (Republica da Áustria)
Medalha Militar de Reconhecimento, instituída
em 24 de Julho de 2006, para premiar civis e militares no apoio à defesa. Fita: vermelho escuro
com bordas brancas.

1588

Recuperação, Medalha da
(Republica da Coréia)
A Medalha da Recuperação foi criada para a
participação nos esforços de recuperação após o
assassinato do Presidente Park Chung Hee e uma
revolta na Província de Kwangiu. Fita: Branca com
uma listra azul no centro e bordas vermelhas.

1589

Redentor, Ordem do (Grécia)
A Ordem do Redentor foi criada pelo Rei Otto em
01 de Janeiro de 1833. Possui cinco Classes: Grã-Cruz, Oficial da Grã-Cruz, Comendador, Cavaleiro
e Medalha. A Ordem do Redentor foi concedida
à todos os cidadãos – civis e militares – que prestaram serviços para a defesa do Reino da Grécia
em tempos de guerra.

Redenção Africana,
Ordem da (Libéria)

1591

Reinado de Albert, Medalha do
(GrãoDucado de Brunswick)
A Medalha comemorativa do reinado de Albert
foi instituída em 1885, para marcar e homenagear o inicio do reinado do Grão Duque Albert
como Regente do Grão Ducado de Brunswick.
Fita: Vermelha e amarela.

1592

Rendição de Uruguaiana,
Medalha (Brasil)
Por Decreto Nº 3515 de 20 de Setembro de 1865,
firmado pelo Ministro da Guerra, Senador do
Império, Ângelo Muniz da Silva Ferraz, houve por
bem Dom Pedro II conceder uma Medalha a todos os Oficiais, Praças, Magistrados, empregados
e pessoas de sua comitiva que assistiram e tomaram parte da rendição do Exército da Republica
do Paraguai que ocupava a Vila de Uruguaiana.
Todos os agraciados usaram a Medalha pendente
de uma fita com 3 listas de largura igual, sendo as
laterais em azul celeste e a do centro em verde.
Os Membros da Família Imperial, o Ministro da
Guerra e os Oficiais Generais, usavam a Medalha em ouro, do lado direito do peito. Os outros
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oficiais, paisanos empregados na Secretaria
da Guerra, Magistrados e pessoas de distinção
recebiam a Medalha em prata, do mesmo lado
direito. Já os praças e outras pessoas não compreendidas acima, receberam a Medalha em liga
de zinco e antimônio, para uso no lado esquerdo
do peito. São conhecidos dois cunhos para ela, a
da Casa da Moeda e o da joalheria Victor Resse.
Citamos suas diferenças de cunhagem abaixo:
Casa da Moeda: Lê-se no an a palavra “Uruguaiana” dentro de uma coroa de fumo e café.
O ramo de fumo tem 12 folhas e o de café tem
19. No re a data de “18 de setembro de 1965”
dentro de uma coroa formada por dois ramos
de louro, tendo cada um 24 folhas agrupadas de
três em três. Joalheria Victor Resse: Lê-se no an
em caracteres maiores a palavra “Uruguaiana”
dentro de uma coroa de fumo e café. O ramo de
fumo tem 11 folhas e o de café tem 16. No re a
data “18 de setembro de 1865” dentro de uma
coroa formada por dois ramos de louro, unidos
na parte inferior por um laço, tendo cada um 16
folhas agrupadas de duas em duas. No cunho
Victor Resse, observamos um caráter mais artístico, apresentando em cada ramo a nervura das
folhas. No re, o ramo de café ostenta quatro grãos
em cada interseção de folhas e o ramo de fumo
termina com três flores de tabaco.

1593

Regente Ernst, Medalha
(Principado de Lippe-Detmold)
A Medalha Regente Ernst, foi criada em 17 de
julho de 1897 pelo Conde Ernst zu Lippe – Biesterfield do Principado de Lippe.

1594

Republica, Medalha da (Paquistão)
A Medalha da Republica foi criada em 16 de
março de 1957 pelo presidente do Paquistão,
para comemorar a inauguração da Republica do
Paquistão em 23 de Março de 1956.

1595

Republica, Medalha da (Malawi)
A Medalha da Republica foi criada em 1966, para
marcar a criação da Republica do Malawi. Fita:
Vermelha com bordas verdes e uma listra preta
central.

1596

Republica da Somália,
Medalha da (Somália)
A Medalha da Republica da Somália foi criada
para agraciar os cidadãos que lutaram para a
independência da Somália. Fita: Azul pálido com
sete listras brancas.

1597

Republica da Líbia, Ordem da (Líbia)
A Ordem da Republica da Líbia, foi instituída em
1969, para agraciar Chefes de Estado. Graus:
1ª e 2ª Classes. Fita: Vermelha, branca e preta,
a parte branca sendo um triangulo apontando
para baixo.

1598

Republica, Ordem da (Tunísia)
A ordem da Republica foi criada em 16 de Março de 1959, para agraciar os Chefes de Estado.
Graus: Grande Cordão, Comendador, Grande Oficial , Oficial e Cavaleiro. Fita: Branca com bordas
verdes e linha vermelha.

1599

Republica, Ordem da
(Republica Socialista da Yugoslavia)
A Ordem da Republica foi instituída em 1960 e
descontinuada em 1991; destinada a premiar
as notáveis realizações no campo da ciência
e da arte, educação, cultura e esporte. Graus:
1ª Classe (Ouro) , 2ª Classe (Prata) e 3ª Classe
(Bronze). Fita: branco com azul e bordas brancas
e vermelhas.

1600

Republica, Ordem da
(Checoslováquia)
A Ordem da Republica foi instituída em 1946 pela
Republica Socialista da Checoslováquia, para contemplar os cidadãos com mérito extraordinário
na construção da Republica da Checoslováquia,
em especial na produção cultural e cientifica ou
para o esforço da capacidade defensiva do país.
Fita: Azul escuro com riscas vermelhas e brancas
horizontais.
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1601

1605

A Ordem da Republica da Indonésia foi criada em
1959, para agraciar o mérito extraordinário em
manter a integridade, a sobrevivência e a glória
da nação. Graus: Grã-Cruz, 1ª , 2ª , 3ª e 4ª Classe.
Fita: Amarela com listras vermelhas.

A Ordem da Republica de Gâmbia foi criada em
1972, para galardoar cidadãos e não cidadãos
com relevantes serviços prestados ao povo de
Gâmbia. Graus: Grande Comendador, Grande
Oficial, Comendador, Presidente e Vogal. Fita:
Verde, Branco, Azul e Vermelho.

Republica da Indonésia,
Ordem da (Indonésia)

1602

Republica Popular da Polônia,
Ordem do Mérito (Polônia)
A Ordem do Mérito da Republica Popular da Polônia, foi criada em 10 de Abril de 1974 e alterada
em 1990. Para agraciar os serviços diplomáticos.
Graus: Grã-Cruz, Grande Comendador, Comendador, Medalha de Ouro e Medalha de Prata.
Fita: Azul claro.

1603

Republica, Medalha da (Tanzânia)
A Medalha da Republica foi criada para agraciar
os cidadãos com relevantes serviços prestados
à Republica da Tanzânia . Fita: Preta com bordas
verde,amarela e azul.

1604

Republica, Ordem da (Egito)
A Ordem da Republica Árabe do Egito foi criada
em 1953, para agraciar serviços de alto valor
para o Egito. Graus: Colar mais cinco classes. Fita:
Verde com listras douradas e bordas vermelhas.

1604A

Republica Rio Grandense,
Medalha da (Brasil)
Medalha criada para homenagear os soldados
que lutaram na Revolução Farroupilha, dando
origem ao Estado-Nação formado ao sul do Brasil,
deflagrando o atual Estado do Rio Grande do Sul,
constituindo-se na mais longa revolta brasileira.
Proclamada em 11 de setembro de 1836 pelo General Antonio de Souza Neto como conseqüência
da vitória obtida por forças gauchas na Batalha
de Seival, durante a Revolução Farroupilha.

Republica de Gâmbia,
Ordem da (Gâmbia)

1606

Renascimento, Ordem do (Jordânia)
A Ordem do Renascimento foi instituída em 1917
por Emir Ali Hussain, para premiar os cidadãos
que tenham prestados relevantes serviços à coroa. Graus: Grande Colar, Grande Oficial, Comendador, Delegado e Cavaleiro mais uma Medalha.
Fita: Preta, Verde e branco com uma estreita faixa
vermelha ao centro da faixa verde.

1607

Reino de Carol II,
Medalha do (Reino da Romênia)
A Medalha comemorativa do reinado de Carol II
foi criada em novembro de 1934, para agraciar
os serviços dos súditos que prestam serviços
ao monarca.Graus: Ouro, Prata e Medalhas de
Bronze. Fita: Azul com bordas brancas tendo
uma tarja negra.

1608

Reino de Alberto I, Medalha
Comemorativa do (Bélgica)
A Medalha Comemorativa do Reinado de Alberto
I, foi instituída em 17 de fevereiro de 1962, para
agraciar os soldados ou militares que desempenharam serviços leais às Forças Armadas da
Bélgica no período de 18 de Dezembro de 1909 e
18 de fevereiro de 1934. Fita: Amarela com uma
faixa verde central.

1609

Reserva das Forças Armadas,
Medalha de (Estados Unidos)
A Medalha da Reserva das Forças Armadas foi
instituída em 25 de setembro de 1950, para
agraciar os componentes da Reserva das Forças
Armadas dos Estados Unidos da América, que
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completar dez anos de serviço. Fita: Amarela com
uma pequena listra azul ao centro e três listras
azuis nas bordas.

1610

Reserva, Medalha da
(Estados Unidos)
A Medalha da Reserva foi criada em 19 de fevereiro de 1939, para os membros do Corpo de
Fusileiros Navais da Reserva, que, após 1º de
Julho de 1925, tenham cumprido três anos de
serviço. Fita: Areia, com uma listra vermelha ao
centro e bordas vermelhas, brancas e azuis.

1611

1615

Resistência, Medalha da (França)
A Medalha da Resistência foi criada em 9 de fevereiro de 1943, para agraciar todos os cidadãos
franceses que lutaram na resistência durante a
invasão nazista. Fita: Preta com bordas vermelhas
e listras vermelhas.

1615A

Resistência, Medalha da (Filipinas)
A Medalha da Resistência foi criada em 26 de Setembro de 1945, para agraciar as forças de ocupação japonesa durante a Segunda Grande Guerra.
Fita: Vermelha com bordas azuis e brancas.

Resistência, Ordem da (Luxemburgo)

1615B

A Ordem da Resistência foi criada em 30 de março
de 1946 pela Grã-Duquesa Charlotte, para agraciar os distintos serviços para Luxemburgo, durante a Segunda Grande Guerra. Fita: Vermelha
e branca com listras horizontais e bordas azuis.

Instituida em 22 de dezembro de 1948, para todos os que participaram na resistência nacional
entre 1941 e 1945.

Resitência Grega (Grécia)

1616

1612

Resistência Nacional,
Medalha da (Grécia)

Medalha instituída pelo governo da Argélia para
o serviço com a Frente de Libertação Nacional.
Fita: Branca com bordas vermelhas e centro de
tarja verde.

A Medalha Comemorativa da Resistência Nacional foi criada em 22 de dezembro de 1948, para
a participação na Resistência à invasão alemã
durante a 2ª Guerra Mundial. Fita: Azul escuro
com uma faixa cinza central.

1613

1617

Resistência, Medalha da (Argélia)

Resistência, Ordem da (China)
A Ordem da Resitência foi criada em 10 de Outubro de 1945, para o serviço durante a Guerra
Sino-Japonesa – 1937 – 45. Fita: Vermelha com
bordas amarelas, azuis e brancas.

1614

Resistência, Medalha da (Belgica)
A Medalha da Resistência Belga 1940/1945 foi
instituída em 16 de fevereiro de 1946, para
atribuição a todos os membros da Resistência
armada e aos membros do serviço de inteligência
que operavam em áreas ocupadas. As cores da
fita são simbólicas : Preta para os dias sombrios
da ocupação, o Verde da esperança de libertação
e o Vermelho representa o sangue derramado
pelas vitimas da Resistência.

Reuss, Cruz de Honra
Civil de (Alemanha)
Instituída em 1º de Janeiro de 1858 e reservada
aos súditos dos príncipes de Reuss. Duas classes;
fita azul orlada de vermelho.

1618

Reuss, Cruz de Honra
do Príncipe de (Alemanha)
Instituída em 1885.Quatro classes; fita vermelha.
Reuss, distrito da Alemanha, formado pela união
de dois antigos principados de Reuss, ramo mais
velho, e de Reuss, ramo mais novo, transformados em Republica no fim de 1918 e unidos num
só Estado,em abril de 1919. Por seu turno, esta
republica , o Volksstaat Reuss forma,desde Dezembro de 1919, um dos territórios da Republica
da Thuringia.
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1619

1625

A Ordem da Revolução de Outubro foi criada em
31 de Outubro de 1967, para agraciar cidadãos
que contribuíram para promover o comunismo
ou para reforçar as defesas da União Soviética.
Fita: Vermelha com cinco estreitas riscas azuis
ao centro.

A Medalha Comemorativa dos 100 Anos da Revolta de Abril foi instituída em 1976, para marcar o
Centenário desse movimento militar. Fita: Verde
com listras em ouro nas bordas.

Revolução de Outubro,
Ordem da (Rússia URSS)

1620

Revolução de 1969,
Medalha da (Republica da Líbia)
A Medalha da Revolução foi criada para comemorar a Revolução de 1969. Fita: Vermelho e Azul.

1621

Revolução, Medalha da (Ucrânia)

Revolta de Abril, Medalha da
(Republica Popular da Bulgária)

1626

Revolta de Varsóvia,
Cruz da (Polônia)
A Cruz da Revolta de Varsóvia, foi criada em 7 de
Julho de 1981, para agraciar todos os militares
e civis que participaram da Revolta de Varsóvia
em 1944, e cidadãos estrangeiros que deram o
seu apoio ao levante. Fita: Azul claro com listras
pretas, brancas e vermelhas.

A Medalha da Revolução foi criada em 1920, para
comemorar a vitória da Revolução Bolchevique.

1627

1622

Criada pelo Decreto Nº 17578 de 02 de Dezembro
de 1926. Estimular o estudo dos assuntos profissionais, dentre os trabalhos publicados na Revista
Marítima, durante o ano, e de maior utilidade
prática para a Marinha. Características: o Prêmio
consiste de uma Medalha de ouro, com 32 mm
de diâmetro, tendo no , em relevo, uma âncora
clássica, com a respectiva boca entrelaçada da
esquerda para a direita, sobre a qual pousa um
livro aberto e inclinado para a esquerda, com a
expressão,em três linhas, “Palham qui, Mervit
Ferat” mais a legenda : “Prêmio Revista Marítima
Brasileira” na volta, mais para a parte superior;
e tendo no re, também em relevo, um papiro
desenrolado e com a inscrição em quatro linhas “
Decreto 17.578 de 2 Dezembro de 1926”, circundado por vinte e uma argolas e contra-argolas,de
fita verde esmeralda de 36 mm de largura, com
faixas brancas laterais de 6 mm.

Revolução, Ordem da (Ruanda)
A Ordem da Revolução foi criada em março
de 2005, para agraciar os oficiais militares que
participaram da Revolução de Ruanda. Graus :
Grande Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial
e Cavaleiro. Fita: Verde com uma estreita faixa
amarela ao centro.

1623

Revolução, Medalha da (Paquistão)
A Medalha da Revolução foi criada em 1988, para
marcar o cinquentenário da Revolução Paquistanesa. Fita: Verde Escuro com uma listra vermelha
e ouro ao centro.

1624

Revolução Saur, Ordem da
(Republica do Afeganistão)
A Ordem da Revolução Saur foi instituída em 24
de Dezembro de 1980, pelo governo da Republica Popular Democrática do Afeganistão, para
premiar os soldados que haviam participado da
Revolução Saur. Possuía três Classes : Estrela de
Ouro, Estrela de Prata e Estrela de Bronze. A Fita
era vermelha com sete estreitas listras verdes.
A Ordem da Revolução Saur foi descontinuada
em 1992.

Revista Marítima Brasileira,
Medalha (Marinha – Brasil)

1628

Revolução de 1843,
Medalha Comemorativa da (Grécia)
A Medalha Comemorativa da Revolução de 1843,
foi criada em fevereiro de 1844, para agraciar todos os voluntários que lutaram nessa Revolução.
Fita: Vermelha .
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1629

Revolução de 14 de Julho de 1958,
Medalha da (Republica do Iraque)
A Medalha da Revolução de 14 de Julho de 1958,
foi criada em 1964, para marcar a Revolução de
14 de Julho de 1958, quando a monarquia foi
derrubada e substituída pelo Conselho revolucionário chefiado pelo Brigadeiro Abd Al Karim
Qasim. Fita: Amarela com bordas pretas e azuis.

1630
Retirada das Forças Israelitas,
Medalha da (Canadá)
A Medalha da ONU destinada à Retirada das
Forças Israelitas e Sírias do Estreito de Golan,
foi destinada aos soldados canadenses que participaram dessa Força de Supervisão em junho
de 1974. Fita: Vermelha nas bordas com listras
branca, azul, preta e vermelha.

1631

Retorno do Sul da Hungria,
Medalha do (Hungria)
A Medalha comemorativa do retorno do sul da
Hungria foi criada em 1941 para marcar a conquista dessa região pelos húngaros. Fita: Azul e
Amarelo.

1632

Rio Branco, Ordem de (Brasil)
Lei Nº 51410 de 14 de Fevereiro de 1962. Regulamentada pelo Decreto Nº 834 de 03 de Abril
de 1962. Decreto Nº 61295 de 06 de Setembro
de 1967, permite o uso nos uniformes militares.
Galardoar aos que, por qualquer motivo ou benemerência , se tenham tornado merecedores
do reconhecimento do Governo. A Ordem será
concedida a pessoas físicas ou jurídicas, nacionais
ou estrangeiras que, por seus serviços ou por
mérito excepcional, se tenham tornado merecedoras desta distinção, a critério do Governo. Além
dos graus : Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro, haverá uma Medalha
de prata, com a inscrição “Medalha do Mérito
do Rio Branco” que poderá ser outorgada, por
decisão do Chanceler da Ordem, referendada
pelos vice-chanceleres, para premiar serviços
de menor relevância. Características : A insígnia
da Ordem será uma Cruz de quatro braços e oito

pontas esmaltadas de branco, tendo no centro
a esfera armilar de ouro, inscrita num circulo de
esmalte azul com a legenda “UBIQUE PATRIE
MEMOR” do mesmo metal.No re de ouro, as
datas de 1845-1912, de acordo com os desenhos
anexos. A Grã-Cruz será usada pendente de uma
cor azul escuro orlada de branco, além de uma
placa dourada com as mesmas insígnias que
deverá ser usada do lado esquerdo do peito. O
grande Oficialato constará da insígnia pendente
do pescoço e mais a referida placa, montada
, porém,em prata. A insígnia dos Oficiais será
montada em ouro e a dos Cavaleiros em prata.
No traje diário, os agraciados poderão usar, na
lapela, uma fita estreita ou laço,com as cores da
Ordem para os Cavaleiros, roseta para os demais.

1633

Rodrigues, Bourbon e Ilê de France,
Medalha (Reino Unido)
A Medalha pela Captura de Rodrigues, Bourbon e
Ilê de France foi criada pela Companhia das Índias
Orientais para comemorar a captura dessas ilhas
em 1809 -10.

1634
Rosa, Ordem da (Brasil)
Em 1829, para perpetuar a memória de seu
matrimonio com D. Amélia de Leuchtenberg e
Eischstaedt, Dom Pedro I criou a imperial Ordem
da Rosa. Foi, também, um trabalho realizado
por Jean Baptista Debret que, segundo alguns
historiadores, teria se inspirado nos motivos de
rosas que ornavam o vestido de D. Amélia em
retrato enviado da Europa, ou com o qual teria
desembarcado no Rio de Janeiro. Essa Ordem
servia para premiar militares e civis,nacionais
e estrangeiros, que se distinguissem por sua
fidelidade à pessoa do Imperador e por serviços
prestados ao Estado, e comportava um número
de graus superior às outras Ordens brasileiras e
portuguesas,então existentes. De 1829 a 1831,
Dom Pedro I concedeu apenas 189 insígnias, mas
Dom Pedro II, em seu extenso período de reinado, chegou a agraciar, com essa Ordem,14.284
cidadãos. Insígnia : An : Estrela branca de seis
pontas maçanetadas, unidas por guirlanda de rosas. Ao centro, medalhão redondo com as letras P
e A entrelaçadas, em relevo,circundado por orla
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azul-ferrete com a legenda “AMOR E FIDELIDADE”. Re : Igual ao an, com alteração na inscrição
para data 2-8-1829, e na legenda para “PEDRO E
AMÉLIA”. Fita e banda rosa-claro, com duas orlas
brancas. Graus : Cavaleiro,Oficial, Comendador,
Dignatário, Grande Dignátario e Grã-Cruz.

1635

Rosa Branca da Finlândia ,
Ordem da (Finlândia)
A Ordem da Rosa Branca da Finlândia foi criada em 28 de janeiro de 1919,para agraciar os
serviços para a Finlândia, em tempo de paz e,
atos de bravura em tempos de guerra. Graus:
Comendador da Grande Cruz, Comendador da
1ª Classe, Comendador, Cavaleiro de 1ª Classe e
Cavaleiro. Fita: Azul.

1635A

Roraima, Ordem de (Guiana)
A Ordem de Roraima foi criada pelo governo da
Guiana para premiar o excelente serviço prestado
ao Estado da Guiana. Fita: Amarela e verde com
uma listra vermelha ao centro.

1636

Ruanda, Medalha de
(Nações Unidas)
A Medalha de Ruanda foi instituída para a Missão
de controle da fronteira entre Ruanda e Uganda,
para impedir a importação de suprimentos militares para Ruanda entre 22 de junho de 1994
até outubro do mesmo ano. Fita: Azul com listras
vermelha, amarela, preta e linhas brancas.
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1657

Ruben Dario, Ordem de (Nicarágua)
A Ordem de Ruben Dario foi criada em 16 de
fevereiro de 1951, para o serviço à Nicarágua e
paraa humanidade nos campos da arte, literatura, ciência e relações internacionais. Graus:
Colar, Grã-Cruz, Grã-Cruz Estrela, Grande Oficial,
Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: metade
Azul e metade Branca.

1638

Russo-Japonesa,
Medalha da Guerra (Japão)
A Medalha da Guerra Russo-Japonesa foi instituída em 31 de março de 1906, para participação
na guerra entre 8 de fevereiro de 1904 e 5 de
setembro de 1905. Fita: Verde claro com bordas
brancas e uma faixa azul ao centro.

1639

Ruzinko, Ordem de (Burundi)
A Ordem de Ruzinko foi instituída em 1962,
pelo rei Muambatsa IV, para agraciar todos os
cidadãos – civis ou militares – de Burundi que
tenham prestado relevantes serviços ao governo
nas áreas da saúde, pesquisas e industria. Graus:
Grande Colar, grande Oficial, Comendador, Oficial
e Cavaleiro.
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S
1640

Sabóia, Ordem Militar de
Fundada em 1815 por Victor Manuel I, reformada por Victor Manuel II e destinada a galardoar
os serviços prestados na guerra pelas tropas de
terra e mar. Cinco classes. Fita azul escura com
uma risca vermelha ao centro.

1641

Sabóia , Ordem Civil de
Fundada em 1831 por Carlos Alberto. Uma só
classe. Fita branca com uma risca azul ao centro.

1641A
Salgado Filho,
Medalha Prêmio (Brasil)
Medalha instituída pelo Decreto 30.698 de 1º de
Abril de 1952, e incluída como condecoração pelo
Decreto 60.693 de 08 de maio de 1967. A condecoração é concedida aos cadetes da Aeronautica,
Intendentes e Infantes que obtiveram o primeiro
lugar na classificação final, todos os anos do
curso. A Medalha é uma homenagem a Joaquim
Salgado Filho, primeiro ministro da Aeronautica.

1642

Saldanha da Gama,
Medalha-Prêmio (Marinha – Brasil)
Aviso de 07 de Setembro de 1915. Objetivo : a
ser conferida, anualmente, ao Sargento que,
sendo de exemplar comportamento, for julgado
o mais distinto entre os melhores alunos dos
Cursos de Aperfeiçoamento concluídos durante o
ano anterior. Características: o Premio consiste de
uma Medalha de ouro de 25 gramas de peso e 28
mm de diâmetro , tendo no a data 07 de agosto de
1915 e a efígie do Almirante Luiz Felipe Saldanha
da Gama e, no an, uma alegoria formada por uma
ancora e um ramo de louros e os seguintes dizeres
: “Prêmio Saldanha da Gama – Ao Mérito – e o ano
de conclusão do curso”. A Medalha será pendente
a uma 36 mm de largura, de gorgorão de seda
encarnado com as bordas brancas, sendo a faixa
central encarnada de 24 mm e as listras brancas
laterais de 6 mm de largura.

1643

Salomão, Ordem de (Etiópia)
A Ordem de Salomão foi criada em 1874, como
alto grau da Ordem do Selo de Salomão, posteriormente tornou-se uma Ordem independente
em 1922. É outorgada a Monarcas e Chefes de
Estado. Graus: Cavaleiro ou Damas. Fita: Verde.

1644

Salva-Vidas, Medalha (Republica da
Áustria)
A Medalha Salva-Vidas foi instituída em 18 de
junho de 1957, para premiar à todos os cidadãos
austríacos que arriscassem sua própria vida no
ato de salvar em qualquer situação de perigo.
Classes: ouro e prata. Desde 15 de fevereiro
de1968 apenas serão concedidas as Medalhas
de ouro. Fita: vermelha com bordas brancas
estreitas.

1645

Salva –Vidas, Medalha (Ducado de
Anhalt)
A Medalha Salva-Vidas foi instituída em 1850
pelo Ducado de Anhalt – Alemanha – para premiar aqueles que se dedicassem ao socorro de
cidadãos em perigo, tanto na água como no fogo
e, ou em situações de emergência . Essa comenda
foi descontinuada em 1918 com o término da
Primeira Grande Guerra Mundial.

1646

Salva – Vida, Medalha (Finlândia)
A Medalha Salva – Vidas foi criada em 26 de Maio
de 1937, para agraciar todos os componentes do
Corpo de Bombeiros que tenham se destacado
em suas atividades. Fita: Azul com listras brancas.

1647

Salva – Vidas, Medalha
(Rússia Imperial)
A Medalha Salva-Vidas foi criada pelo Imperador
Alexandre III, para agraciar os atos de coragem no
socorro de vitimas de catástrofes, inundações e
guerras. Fita: Vermelha com bordas pretas.
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1648

Salva – Vidas, Medalha
(Rússia – Federação)
A Medalha Salva-Vidas foi criada em 2 de Março
de 1994, para agraciar os cidadãos que, com coragem, ariscam-se para salvar vidas em caso de
afogamentos, incêndios e acidentes. Fita: Branca
com bordas vermelhas.

1649

Salva -Vidas, Medalha
(Grão Ducado de Brunswick)
A Medalha Salva-Vidas foi instituída em 1865
pelo Grão-Ducado de Brunswick – Alemanha
– para premiar aqueles que se dedicassem ao
socorro de cidadãos em perigo, tanto na água
como no fogo e, ou em situações de emergência.
Essa comenda foi descontinuada em 1918 como
o término da Primeira Grande Guerra Mundial.
Fita: Verde.

1650

Salvamento em Minas
(Republica da Áustria)
Medalha instituída em 24 de fevereiro de 1954,
para os atos corajosos durante salvamentos e
contribuições meritórias para o serviço de salvamento nas minas. Fita: preta, meia verde com
bordas vermelhas e brancas.

1651

Salvamento, Medalha de (Iraque)
A Medalha de Salvamento foi criada em 1954,
para aqueles que ajudaram nas operações de
salvamento no contexto das inundações maciças
dos rios Tigre e Eufrates. Fita: Cinza listrada de
azul, branco, preto, amarelo e violeta.

1652

San Sebastian 1836,
Medalha de (Reino Unido)
A Medalha de San Sebastian foi criada em 1836
para agraciar os ingleses presentes na ação no dia
5 de Maio de 1836. Fita: Azul com listras creme.

1653

San Marino, Ordem de (San Marino)
A Ordem de San Marino foi criada em 13 de Agosto de 1859, para agraciar os serviços meritórios
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de civis ou militares para a republica, ou para fins
humanitários, artísticos, políticos ou científicos.
Graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador,
Oficial e Cavaleiro, mais uma Medalha de ouro,
prata e bronze. Fita: Branco com quatro listras
azuis.

1654

Sangue do Brasil , Medalha
(Exercito – Brasil)
Instituída pelo Decreto Lei Nº 7.709 de 05 de
Julho de 1945. Agraciar os oficiais, praças, assemelhados e civis, destacados para o teatro
de operações, e que ai hajam sido feridos em
conseqüência de ação objetiva do inimigo. Características : An:sabre das Armas da Republica.
Três estrelas vermelhas representando os três
ferimentos recebidos pelo General Sampaio, no
dia 24 de Maio de 1866, na Batalha de Tuiuti –
Guerra do Paraguai. Dois ramos de “ Pau Brasil”,
orlando a Medalha, lembram a Pátria e as origens
de seu nome glorioso. Re : esfera da Bandeira
Nacional envolvida pelos dois ramos de “Pau
Brasil”. Fita : cor vermelha com um friso central
dividido em três partes iguais : amarelo, verde,
amarelo (cores nacionais)

1655

Santa Ana, Ordem de (Rússia)
Ordem da cavalaria russa, instituída em 14 de
fevereiro de 1735 pelo Duque Carlos Frederico
de Sehleswig Holstein – Gottorp, em honra da sua
falecida esposa Ana Petrovna, filha de Pedro, O
grande. Em 15 de Abril de 1797, estabeleceu-se
como uma Ordem russa e divididos em quatro
classes pelo Imperador Paulo I. Designada para
uma distinta carreira no serviço civil ou bravura e
distinto serviço nas forças armadas, a altamente
valorizada Ordem de Santa Ana dava direitos
aos beneficiários de primeira classe à nobreza
hereditária, enquanto os destinatários de segunda, terceira e quarta classes ganhavam nobreza
pessoal. Para os beneficiários militares, eram
galardoados com espadas. Era a Ordem russa
ordinariamente concedida aos estrangeiros. Fita
vermelha, orlada de amarelo.
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1656

1661

Ordem da cavalaria bávara. Criada em 1874, foi
decalcada sobre a precedente. Possuía duas classes: Grã – Cruz e Comendador. Era destinada aos
soldados bávaros que se empenhassem frente ao
inimigo. Atos de extrema bravura eram recompensados com espadas de ouro cruzadas sobre a fita. Fita:
azul-clara, orlada de duas listas, branca e amarela.

Ordem portuguesa, instituída a 25 de Abril de
1804 e cujo Grão-Mestre foi a Rainha de Portugal.
Era reservada a 26 Damas casadas, ou de 26 anos
de idade, que se dedicavam a visitar todas as
semanas o Hospital dos Órfãos. A condecoração
trazia-se suspensa de uma fita ou charma cor de
rosa orlada de branco.

1657

1662

Ordem de cavalaria bávara, instituída em 1714
, em favor das damas nobres e católicas.Era
destinada às damas no empenho do trabalho
de orientação e divulgação da fé cristã. Possuía
três classes: Grã-Cruz, Comendadora e Dama.
Fita violeta com dupla orla branca.

A Medalha de Santa Mesquita foi criada em 10
de setembro de 1972, para agraciar os cidadãos
prestantes ao serviço das artes, cultura e ciência.
Fita: Verde com listra branca ao centro e linha
vermelha e preta.

1658

Santa Ordem (Sião)

Santa Ana de Munich,
Ordem de (Alemanha)

Santa Ana de Wutzbourg,
Ordem de (Alemanha)

Santa Agatha, Ordem de
(Republica de San Marino)
A Ordem de Santa Agatha, foi criada em 5 de Junho de 1923, para agraciar o trabalho de caridade
no serviço da Republica. Graus: Grã-Cruz, Grande
Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita:
Vermelho escuro com bordas amarelas e brancas.

1659

Santa Catarina, Ordem de (Rússia)
A Real Ordem de Santa catarina foi criada em 24
de Novembro de 1714, por Pedro, o Grande,para
agraciar as senhoras da Corte. Graus: Grande
Cruz e Pequena Cruz. Fita: Vermelha com listras
prata nas bordas.

1660

Santa Helena, Medalha de (França)
Criada em 12 de agosto de 1857 e atribuída a
todos os militares franceses e estrangeiros que
combateram sob a bandeira da França desde
1792 a 1815. A Medalha , de bronze, possui de
um lado a efígie de Napoleão I e do outro lado,
a legenda : “ Campanhas de 1792 a 1815 – Aos
seus companheiros de glória o seu último pensamento.05 de maio de 1821. Fita com treze riscas
alternadamente vermelhas, verdes e vermelhas.

Santa Isabel, Ordem Real de
(Portugal)

Santa Mesquita, Medalha de
(Arábia Saudita)

1663

Condecoração siamesa , fundada a 29 de Dezembro
de 1869 e reservada à família imperial. Fita amarela
orlada de verde com duplo filete azul e vermelho.

1664

Santa Rosa, Ordem de (Hunduras)
A Ordem de Santa Rosa e da Civilização foi criada
em 21 de fevereiro de 1868 e, descontinuada em
1901.Era destinada a agraciar as autoridades
estrangeiras que contribuíram para o desenvolvimento de Honduras. Graus: Grã-Cruz, Grande
Comendador, Comendador e Cavaleiro. Fita:
Vermelha com azul e branco no centro.

1664A

Santa Rosa da Civilização,
Ordem de (Honduras)
Ordem instituída em 1868 pelo corpo legislativo
da Republica de Honduras. Cinco classes.A fita
tem três riscas : vermelha, azul e vermelha. A azul
dividida em duas por uma lista branca.

1664B
Santé, Ordem de (França)
Ordem do governo francês concedida aos cidadãos que tenham contribuído com o desenvolvimento da cultura e comércio exterior.
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1665

Santiago da Espada,
Ordem Militar de (Portugal)
Originária da Espanha, por volta do século XII,
era também uma Ordem de cavalaria e sua organização, algum tempo mais tarde, transferiu-se
para Portugal. Seus regulamentos exigiam os
votos de pobreza, castidade e obediência,o que
a tornou uma Ordem essencialmente religiosa. A
partir do século XVI, os reis de Portugal passaram
a ser os administradores da Ordem. Em 1789,
D. Maria I reformou os seus estatutos, dando
à Ordem características de mérito. Servia, na
época, para galardoar os funcionários da Justiça
e outros cidadãos que haviam prestado serviços
relevantes. Em 1962, sofreu outra reforma, sendo
reorganizada sob o titulo de “ Antiga Nobilíssima
e Esclarecida Ordem de São Tiago do Mérito
Cientifico, Literário e Artístico!”, e passando
a servir como premio honorifico aos serviços
intelectuais, sentido com o qual é, ainda hoje,
utilizada pelo Governo Português . Possui cinco
graus e fita roxa.

1666

Santíssima Trindade,
Ordem da (Etiópia)
A Ordem da Santíssima Trindade, foi criada em
2 de novembro de 1930, pelo Imperador Haile
Selassie I. É outorgada para cidadãos civis ou militares que prestaram excelente serviço à coroa,
inclusive estrangeiros. Graus: Cavaleiro da Grande Cruz, Grande Oficial, Comendador, Presidente
e Vogal. Fita: Vermelha com bordas amarelas.

1667

Santo Alexandre,
Ordem de (Bulgária)
Ordem da Cavalaria búlgara, fundada em 1881
por Alexandre I , organizada em 1883 e confirmada em 1888. Possuía cinco classes e usava a
fita vermelha.

1668

Santo Alexandre Nevsky,
Ordem de (Rússia)
A Ordem da Santo Alexandre Nevsky foi instituída
em 1725 por Catarina I da Rússia. Originalmente,
premiava cidadãos russos ilustres, que serviram a
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seu país com honra, a maioria através de serviço
político ou militar. Em 1917, a Ordem Imperial foi
abolida. Entretanto, em 29 de julho de 1942, a
União Soviética recuperou a Ordem, removendo
as palavras “Imperial” e “Santo” e que concedia
honra militar às centenas de homens que serviram durante a Segunda Guerra Mundial.Fita:
Vermelha.

1669

Santo André do Cardo,
Ordem de (Grã-Bretanha)
A Ordem de Santo André do Cardo é uma Ordem
de Cavalaria associada à Escócia. A data oficial de
sua fundação é desconhecida, tendo sida recriada
por Jaime II da Inglaterra em 1687. A Ordem é
composta pelo soberano e por dezesseis cavaleiros e damas, bem como os membros da família
real britânica e alguns monarcas estrangeiros.
Apenas o soberano concede a Ordem, não sendo aconselhado pelo governo como ocorre com
outras Ordens de Cavalaria. O orago da Ordem
é Santo André. A Ordem tem cinco oficiais: o
Deão, o Chanceler, o Arauto, o Rei-de-Armas e
o Secretário.

1670

Santo André, Ordem de
(Rússia Imperial)
A mais elevada das Ordens russas de cavalaria,
instituída em 1698 por Pedro – o Grande – e,
reconstituída mais tarde por Paulo I e Nicolau
I. Uma única classe de cavaleiros, que eram de
direito Grã-Cruzes da Ordem de Sant’Ana e de
Santo Estanislau e cavaleiros das Ordens de Santo
Alexandre e da Águia Branca. Larga fita azul clara,
que se usava a tiracolo como as Grã-Cruzes.

1671

Santo André, Ordem de
(Federação Russa)
A Ordem de Santo André foi criada em 1 de Julho
de 1998, para agraciar os cidadãos da Federação
Russa com méritos na promoção da nação, e aos
Chefes de Estado estrangeiros. Também foi criada
a mesma Ordem destinada ao serviço notável
para a igreja. Fita: Azul.
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1672

Santo Antonio, Ordem de (Etiópia)
A Ordem de Santo Antonio foi criada em 1370
e é destinada aos padres. Graus: Cavaleiro da
Grande Cruz e Companheiro. Fita: Preta com
bordas azuis.

1673

Santo Ermenegildo,
Ordem de (Espanha)
Antiga Ordem militar espanhola, fundada em
1814, por Fernando VII. Compreende três classes; a
insígnia compõem-se de três listras verticais de igual
largura; a do meio é vermelha e as outras brancas.
Santo Ermenegildo príncipe, filho de Leovigildo, rei
dos Visigodos de Espanha; revoltou-se contra seu
pai que queria obrigá-lo a abraçar o arianismo, e
que por isso o mandou matar.

1674

Santo Estanislau,
Ordem de (Polônia)
É uma Ordem Honorifica criada em 07 de maio
de 1765 pelo rei Estanislau II da Polônia e posteriormente adaptada pela republica das Duas
Nações (a Comunidade Lituano-Polaca) e pelo
Império Russo. Desde 1839 que através de um
veiz (um decreto do czar), visava distinguir pessoas que prestaram serviços excepcionais,e que
durou até a queda do czar Nicolau II da Rússia.
Compreendia três classes. A insígnia era uma cruz
de malta, esmaltada de vermelho, com águias
bicéfalas coroadas; ao centro, um medalhão
esmaltado de branco e cercado de uma coroa
de ouro com um monograma do santo (SS). Fita
vermelha com dupla lista branca. É hoje em dia
uma Ordem dinástica da família Romanov.

1675

Santo Estefanio, Ordem de (Itália)
A Ordem foi fundada pelos Médici de Cosimo I,
primeiro Grão-Duque da Toscana, com a aprovação do Papa Pio IV em 1561. A regra escolhida foi
a da Ordem beneditina. O primeiro grão-mestre
foi Cosimo. A dedicação à Santo Estefanio deriva
da vitória na Batalha de Montemurlo (1º de agosto de 1537). O objetivo da Ordem era para lutar
contra os turcos otomanos e os piratas que navegavam no Mediterrâneo,no século 16. Os turcos

e os piratas estavam fazendo incursões perigosas na
costa do Mar Tirreno, onde Cosimo tinha recentemente inaugurado o novo porto de Livorno. Cosimo
também precisava de uma luta simbólica para unir
a nobreza das diferentes cidades que combinaram
para formar o seu Grão-Ducado novos (incluindo
Florença e Siena), e para demonstrar seu apoio à
Igreja Católica Romana. Finalmente, a criação de
uma Ordem Militar da Toscana também reforçar
o prestigio,tanto a nível interno e internacional, de
novo estado de Cosme.Para juntar-se à Ordem um
postulante tinha que ter pelo menos dezoito de
idade, capaz de cumprir as obrigações financeiras
da adesão, fazer a nobre prova necessária e não ser
descendente de hegeres. A sede inicial da Ordem
era a Elba antes de ir para Pisa. Em seus primeiros
anos, a Ordem participou com sucesso nas guerras
espanholas contra os otomanos, estando presente
no cerco de Malta (1565), a Batalha de Lepanto
(1571) e a captura de Annaba na Argélia. Após o
reconhecimento de sua capacidade agressiva , a
Ordem concentrou-se na defesa das costas do Mediterrâneo contra piratas turcos e africanos.

1676

Santo Estevão da Hungria,
Ordem de (Hungria)
A Real Ordem de Santo Estevão foi instituída em
05 de maio de 1764, para premiar os civis que
prestaram relevantes serviços ao Império Austro-Húngaro. Graus: Grã-Cruz, Comendador e Cavaleiro. Fita: vermelho-escuro com bordas verdes.
Santo Estevão foi o fundador da civilização cristã
na Hungria e apostolo de seu povo.

1677

Santo Henrique, Ordem de (Polônia)
Criada em 1736 por Frederico Augusto, mais
tarde rei da Polônia com o nome de Augusto III.
Reorganizada em 1768, depois em 1829 e 1870.
Quatro classes. Fita azul com orlas amarelas.

1678

Santo Humberto,
Ordem de (Alemanha)
Ordem bávara criada em 04 de novembro de
1444 por Gerard V, Duque de Jullus e de Berg,
em comemoração de uma vitória ganha no dia de
Santo Humberto. Uma só classe. A fita é vermelha
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orlada de verde. Santo Humberto Bispo de Maestricht e de Liége , apostolo de Ardenes, padroeiro
dos caçadores.Segundo a lenda , quando caçava
numa Sexta-Feira Santa,apareceu-lhe um veado
com uma cruz luminosa na cabeça. Santo Humberto foi então à Roma e o papa Sérgio sagrou-o
Bispo. No seu regresso a Brabante,recebeu do
céu uma estola que tinha o poder de curar a raiva.

1679

Santo Olavo, Ordem de (Noruega)
A Real Ordem Norueguesa de Santo Olavo é uma
Ordem de Cavalaria Norueguesa. Foi criada em
21 de agosto de 1847, pelo rei Oscar I da Suécia
e Noruega, em homenagem à Olavo II da Noruega, também conhecido como Santo Olavo. A
Ordem é destinada para serviços diferenciados
à Noruega ou a humanidade. Além da Realeza
e Chefes de Estado, normalmente só é concedido a cidadãos noruegueses. Graus: Grã-Cruz,
Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.
Fita: Vermelha com bordas brancas tendo uma
estreita faixa azul.

1680

Santo Olavo, Medalha de (Noruega)
A Medalha de Santo Olavo foi criada em 17 de
Março de 1939 por Haakon VII, para premiar
serviços excepcionais para a Noruega e promover
as relações e os laços de solidariedade entre os
noruegueses. Fita: Vermelha com bordas brancas
carregando uma faixa azul.

1681

Santo Sava, Ordem de (Yugoslávia)
Ordem servia fundada por Milano Obrenovitch,
para galardoar os soldados feridos em combate.
Possuía somente uma classe : cavaleiros. Fita
laranja com uma listra azul ao centro.São Sava
foi o primeiro arcebispo da Servia (1219 – 1233)
e também um dos santos mais importantes da
Igreja Ortodoxa Servia , da qual se considera
fundador. É filho de Stefan Nemanja, fundador
do estado Medieval Sérvio e irmão do primeiro
rei da Servia.
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1682

Santo Sepulcro de Jerusalém,
Ordem do (Santa Sé)
Sua criação é atribuída a Godofredo de Bouillon,
para guarda do sepulcro de Jesus Cristo. O Papa
Inocêncio VIII fundiu-a com a Ordem de São
João,tendo, porém, alguns soberanos obtido que
continuasse independente, em seus domínios, o
que a Espanha conseguiu de Leão X,no ano de
1512.A Ordem possui três classes : Ordem do Mérito, Palma de Jerusalém e Concha do Peregrino.

1683

Santos Dumont,
Medalha Mérito (Brasil)
Criada pelo Decreto Nº 39905, de 05 de Setembro de 1956. Conferir-se-á aos civis e militares,
brasileiros ou estrangeiros que hajam prestado
ou prestarem destacados serviços à Aeronáutica
Brasileira. Características: A – de prata; B – de
bronze. An: em forma circular tendo, ao centro,
em fundo liso, a efígie de Santos Dumont, em
perfil voltado para a direita, e na base, em linha
horizontal, a legenda “Santos Dumont”. No semicírculo inferior, sobre um planete, a inscrição
“Mérito”. A Medalha é alceada por um passador
constando de uma coroa de louros, sobreposta a
um par de asas estilizadas. Re: ao centro,o símbolo da FAB.NO semicírculo superior a inscrição
“Ministério da Aeronáutica”, e no inferior “Força
Aérea Brasileira”. As inscrições são separadas por
duas estrelas. Fita: de cor azul, chamalotada, com
filetes amarelos nas extremidades.

1684

São Bento de Aviz,
Ordem Militar de (Brasil – Reino)
Tradicionalmente militar, essa Ordem parece
ter-se originado na Espanha, como ramo da Ordem de Calatrava,embora muitos historiadores
afirmem sua criação em Portugal, no século XII,
por Dom Afonso Henriques. No século XVI, a
Ordem de Aviz passou à administração dos reis
de Portugal e, a partir do século XVIII, tornou-se
exclusivamente de caráter honorifico militar.
Trazida para o Brasil pelo Príncipe Regente Dom
João, aqui vigorou durante sua estada, e, em
seguida,sob o grão-mestrado de Dom Pedro,
até 1827,quando foi abolida. Reorganizada anos
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mais tarde, e tendo confirmada sua finalidade
especifica de premiar serviços militares, voltou
a ser conferica, sendo a única Ordem honorifica
portuguesa mantida pelo Governo Provisório,
após a Proclamação da Republica no Brasil. Definitivamente abolida em 1891, foi,no entanto,
mantida em Portugal, servindo ao Império e à
Republica daquele país. Insígnia : Cruz verde,
flordelizada. Em Portugal , fita e banda verde.
No Brasil , fita e banda verde,com orla vermelha.
Graus : Cavaleiro, Comendador e Grã-Cruz.

1685

São Carlos, Ordem de
(Principado de Mônaco)
A Ordem de São Carlos foi criada em 15 de Março
de 1858, por mérito e por serviços prestados ao
Estado ou Principado. Graus: Cavaleiro da Grande Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e
Cavaleiro. Fita: Vermelha com uma faixa branca
ao centro e estreitas bordas brancas.

1686

São Carlos, Ordem de (México)
A Ordem de São Carlos foi criada em 10 de Abril
de 1866, pelo Imperador Maximiliano, para
agraciar as senhoras que tenham sobressaído
no serviço de sua comunidade. Graus: Grã-Cruz
e Cruz. Fita: Vermelha.

1687

São Cirilo e São Metódio,
Ordem de (Reino da Bulgária)
A Ordem Imperial de São Cirilo e São Metódio foi
instituída em 18 de Maio de 1909, para agraciar os
nobres da Casa Imperial. Graus: Colar da Grã-Cruz,
Grã-Cruz, Estrela da Grã-Cruz. Fita: Laranja pálido.

1688

São Estanislau, Ordem de (Rússia)
A Ordem de São Estanislau é uma Ordem honorifica criada em 1765 pelo rei Estanislau II da Polônia e, posteriormente adaptada pela Republica
das Duas Nações e pelo Império Russo. Desde
1839 que, por meio de um Decreto do Czar, visa
distinguir pessoas que prestaram serviços ao
Império Russo e que durou até a queda do Czar
Nicolau II da Rússia. Atualmente é uma Ordem
dinástica dos Romanov.

1689

São Fernando,
Ordem Real Militar de (Espanha)
Ordem Militar espanhola instituída pelas cortes
durante a guerra da independência contra Napoleão I – 31 de agosto de 1811 – e confirmada por
Fernando VII em 1815. É destinada especialmente aos militares por atos heróicos. Cinco classes:
Colar, Grã-Cruz, Cruz de Honra, Cavaleiro e Medalha Militar. Fita vermelha orlada de alaranjado.

1690

São Gregório Magno,
Ordem de (Santa Sé)
A Pontifícia Ordem de São Gregório Magno foi
criada em 01 de setembro de 1831, pelo Papa
Gregório XVI, quatro meses após a sua eleição.
A Ordem tem quatro classes: Cavaleiro Grã-Cruz
de Primeira Classe; Cavaleiro Grã-Cruz de Segunda Classe; Comendador e Cavaleiro. A Ordem é
conferida tanto para homens quanto à mulheres
– e, raramente, a homens não católicos – em
reconhecimento a seus serviços à igreja, feitos
notáveis, apoio à Santa Sé e ao bom exemplo
dado à sociedade.Fita: Vermelha com bordas
amarelas.

1691

São Henry, Ordem Militar de
(Alemanha)
A Ordem Militar de São Henry foi criada em 07 de
Outubro de 1736 por Augusto III, rei da Polônia e
eleitor da Saxônia. Possui quatro classes : Grande
Cruz, Comendador de 1ª Classe, Comendador de 2ª
Classe e Cavaleiro. Em segundo lugar em relação à
Ordem da Coroa. A ordem militar de São Henry foi
atribuída ao serviço de oficiais, e demais soldados
com conspícua bravura no campo de batalha, ou
mais frequentemente, no caso dos agentes de maior
pontuação, por mérito, em posições de grande responsabilidade. A Ordem Militar de São Henry foi a
mais alta condecoração oferecida aos membros da
Air Service alemã e foi atribuída a maior parte das
vezes para pilotos e observadores do Flieger, Feldflieger e Abteilungen bombeiro. Pelo menos 2.717
destinatários foram adjudicados à Ordem Militar
de São Henry durante a Primeira Grande Guerra
Mundial. Deste número, pelo menos 107 beneficiários eram pilotos ou observadores/artilheiros.
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São Hermenegildo,
Ordem Real e Militar de (Espanha)
A Real Ordem Militar de São Hermenegildo foi
criada em 28 de Novembro de 1814, para agraciar todas as categorias das Forças Armadas e
da Guarda Civil Espanhola. Graus: Grã-Cruz, GrãCruz Estrela, Comendador e Cavaleiro. Fita: Rosa
com duas listras brancas.

1693

Skanderbeg, Ordem dos
(Reino da Albânia)
A Ordem dos Skanderbeg, foi fundada em 1925
por Ahmed Bem Zogu (o então Presidente da Albânia , posteriormente rei Zog I). Possuía quatro
classes: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador
e Vogal. Em 1940, com a invasão e domínio italiano, o regime fascista houve por bem revisar
essa Ordem, adicionando mais uma classe: a de
Oficial. Essa Ordem era destinada aos Chefes de
Estado. Fita: Preta com duplas bordas vermelhas.

1694

São João da Nicarágua,
Ordem de (Nicarágua)
A Ordem de São João da Nicarágua foi criada em
1º de Maio de 1857, para premiar os soldados que
auxiliaram San Juan durante ataque das Forças dos
Estados Unidos em 13 de Abril de 1854. Graus:
Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.
Fita: Azul, com uma listra azul escuro ao centro.

1695

São João de Jerusalém,
Ordem de (Reino Unido)
A Ordem de São João de Jerusalém foi instituída
em 14 de Maio de 1888, pela rainha Victória,que
instituiu a Ordem como Ordem da Coroa Britânica. Fita: Preta.

1696

São João de Jerusalém,
Ordem Soberana de (Itália)
A Soberana Ordem Militar do Hospital de São
João de Jerusalém, de Rodes e de Malta, é, por
tradição, aordem protetora do hospital erigido
em Jerusalém no período anterior à primeira
Cruzada. Usualmente conhecida como a Ordem
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dos Cavaleiros Hospitalários, ou somente como
Hospitalários, é uma Ordem fundada após a
fundação do Reino Latino de Jerusalém,com a
aprovação do Papa Pascoal II emitida em 1113,
e reafirmada em 1153 pelo Papa Eugênio III. Os
seus membros fizeram os votos tradicionais de
pobreza, castidade e de obediência e juraram
defender e assistir a cidade de Jerusalém. O
seu primeiro mestre foi Gerardo, o Reitor. Mais
tarde, os chefes da Ordem tomaram o nome de
grão-mestre. Por necessidade , esta Ordem veio
a transformar-se numa Ordem militar, composta
por cavaleiros nobres de nascimento que formavam uma comunidade regida pela regra de
Santo Agostinho. Com a decadência dos estados
dos Cruzados, no Levante, esta Ordem, que se
dedicou na sua fase inicial ao tratamento dos
peregrinos e dos Cruzados, deixou a Palestina.

1697

São Jorge, Medalha (Hungria)
A Medalha de São Jorge da Hungria foi criada em
2001, para agraciar os militares de boa conduta.
Fita: Azul claro com bordas verdes e brancas e
uma listra branca com uma faixa vermelha ao
centro.

1698

São Jorge, Medalha de Ouro
(Reino da Bavária)
A Medalha de Ouro de São Jorge – 1889 – foi
instituída em 15 de dezembro de 1889, para
marcar a grande festa da Ordem de São Jorge, em
8 de dezembro de 1889, realizada para celebrar
o 50º Aniversário do Imperador como membro
da Ordem.

1699

São Jorge, Ordem de
(Reino da Bavária)
Ordem de cavalaria bávara , instituída por Carlos
Alberto, Duque da Baviera, em 1729, reformada
em 1827 e 1871. Seis classes, a fita é azul, orlada
de branco e negro.

1700

São Jorge, Ordem de (Rússia)
Ordem honorifica russa fundada em 1769, por
Catharina II, para recompensar o mérito militar.
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Suprimida por Lenine em 1918,foi reinstaurada
em 1994 por Boris Ieltsin.Durante a Primeira
Guerra Mundial, a Ordem de São Jorge foi concedida a agentes por bravura excepcional. As
classes de primeira e segunda foram concedidas
apenas por decreto do Imperador. As classes de
terceiro e quarta foram concedidas pela aprovação do Conselho Georgevsky, um grupo de
cavaleiros de São Jorge. Hoje é uma das condecorações russas mais prestigiosas. Compreende
quatro classes Fita com sete listras iguais : quatro
amarelas e três pretas. A primeira classe é a mais
alta distinção. Pode ser acompanhada da Cruz
de São Jorge.

1701

São Jorge, Medalha de (Rússia)
A Medalha de São Jorge foi instituída em 1913.
A condecoração foi adjudicada às praças para
os atos não considerados dignos da Cruz de São
Jorge. Em 1917, o governo provisório da Rússia
começou a conceder a Medalha de São Jorge
aos funcionários, bem como às praças. Possuía
quatro classes.

1701A

São José, Ordem de (Itália)
A Ordem de São José foi instituída em 1807,por
Fernando III, Grão Duque da Toscana, durante o
seu reinado como o Grão Duque de Wurzburg.Foi
transformada em uma Ordem dinástica em 1817.
A Ordem foi dividida em categoria civil e militar.
Ela é concedida para recompensar os serviços
em relação à cultura da Toscana, da civilização e
Casa Ducal. A Ordem é dividida em: Cavaleiros da
Grande Cruz, Comendador e Cavaleiros.

São Lázaro de Jerusalém e Hospitalar de Nossa
Senhora do Monte Carmelo foi confirmada por
Luis XIV e Luis XV. Sua atividade cessou em 1788.

1703

São Luis, Ordem de (França)
Ordem real e militar, cuja iniciativa pertenceu ao
Marechal de Luxemburgo. Foi estabelecida por
Luis XIV em 1693, para recompensar os serviços
prestados pelos oficiais de terra e mar. A fita era
de sede cor de fogo. Esta Ordem abolida pela
Revolução, foi restabelecida em 1816 por Luis
XVIII e desapareceu definitivamente em 1830.
São Luis de França nasceu no castelo de Poissy,
a 25 de abril de 1214, filho do rei Luiz VIII e da
rainha Blanche de Costile. Seu pai morreu em
126 e Blanche serviu como regente defendendo
o trono com considerável energia e sabedoria.
Luis casou-se com Margarete de Provence,França
em 1234 e Luis assumiu o poder em 1234. Ele
terminou com várias revoltas no sul da França
e derrotou o rei Henry III da Inglaterra. Em1248
Luis embarcou na Sétima Cruzada e foi feito
prisioneiro pelos Sarracenos em El Mansur no
Egito. Pago o seu resgate, voltou,juntamente com
seus homens, para a França onde exerceu excelente governo : construiu numerosos edifícios
religiosos e instituições educacionais, inclusive
a igreja de São Chapelle em Paris para guardar
as relíquias sagradas. Construiu várias casas para
a Ordem dos Mendicantes. Era conhecido como
o protetor do povo humilde. Manteve a paz e
diminuiu os impostos. Luis faleceu no dia 25 de
agosto de 1270.

1704

1702

São Mauricio e São Lazaro,
Ordem de (Itália)

Foi uma Ordem Hospitalaria fundada em 1120,
por alguns cruzados,com o objetivo de assistir os
peregrinos e cuidar dos leprosos. Luis VII, em seu
retorno da Palestina, concedeu-lhe os domínios
de Boigny, perto de Orleans,e uma igreja em Paris. Os cavaleiros de São Lazaro participaram da
cruzada de Luis IX. Em 1572 foi incorporada à Ordem de São Mauricio de Savóia , fundidas,ambas,
em 1608, por Henrique IV,à de Nossa Senhora
do Monte Carmelo. A Ordem Real e Militar de

A Verdadeira história da Ordem começou como
os Templários e a dos Hospitaleiros, com a chegada dos Cruzados em Jerusalém. O primeiro
Grão-Mestre foi Gerard Tenque. De origem unicamente religiosa a Ordem tornou-se também
militar em 1200. Seu alvo original era receber os
Cavaleiros leprosos de diversas Ordens. Em 1603,
o Papado uniu a Ordem de São Lázaro à Ordem de
São Mauricio, os Duques de Savoia eram Mestres
– Hereditários. Graus: Grande Colar, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: Verde.

São Lázaro , Ordem de (Iugoslávia)
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1705

São Matheus, Ordem de (Colômbia)
A Ordem de São Matheus foi criada em 21 de
março de 1866, para agraciar os militares por
atos de coragem e de serviços meritórios para
as forças armadas colombianas. Fita: Amarelo,
azul e vermelho.

1706

São Miguel, Ordem de
(Reino da Bavária)
A Ordem de São Miguel do Reino da Bavária,
foi instituída em 1693.Graus: Grã-Cruz, Grande
Comendador, Comendador e Cavaleiro.

1707

São Miguel de França,
Ordem de (França)
Ordem francesa de São Miguel, fundada em
1469, por Luis XI , era destinada aos nobres da
corte ; o capitulo da Ordem reunia na Abadia do
Monte de São Miguel. Fundindo-se com a Ordem do Espírito Santo em 1578, foi abolida em
1789; restabelecida em 1816 e deixou de existir
em 1830. A condecoração era uma cruz de ouro
esmaltada de branco suspensa ao pescoço por
uma fita preta.

1708

São Miguel e São Jorge,
Ordem de (Grã-Bretanha)
A Ordem Mais Distinta de São Miguel e São
Jorge é uma Ordem de códigos de cavalaria
britânica fundada em 28 de Abril de 1818 por
Jorge,Príncipe de Gales (depois Jorge IV) quando
ainda atuava como Príncipe Regente de seu pai ,
Jorge III. A Ordem inclui três classes, na seguinte
Ordem hierárquica : Cavaleiros da Grande Cruz ou
Dama da Grande Cruz; Cavaleiros Comandante ou
Dama Comandante e Companheiro. É usado para
honrar a indivíduos que tenham feito importantes serviços para a Commonwealth ou as nações
estrangeiras. A pessoa é designada à Ordem em
vez de ser condecorada com a mesma. A Ordem
é a sexta mais antiga no sistema de honras britânico. Seu lema é “ Símbolo de uma melhor idade”.
Fita : Azul com uma listra vermelha ao centro.
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1709

São Patrício,
Ordem de (Grã-Bretanha)
A Ordem de São Patrício é uma Ordem de códigos
de cavalaria britânica associada com a Irlanda. Foi
criada em 1783 por Jorge III, e a nomeação regular de cavaleiros de São Patrício durou até 1922,
quando a maioria dos irlandeses aprovaram o
independente Estado Livre da Irlanda. Ainda
que a Ordem, tecnicamente, siga existindo, não
foi nomeado nenhum cavaleiro de São Patrício
desde 1936, e o último cavaleiro o Príncipe Henrique ,Duque de Gloucester, morreu em 1974. A
Rainha Isabel II, entretanto, permanece como
Soberana da Ordem, e um Oficial,o Rei de Armas
de Norroy e Ulster, também está vivo. São Patrício é o patrono da Ordem, e seu lema é “ Quem
nos separará?”. A Ordem ganhou cobertura internacional em 1907, quando seus distintivos,
conhecidos como Jóias da Coroa Irlandesa, foram
roubados do Castelo de Dublin pouco antes de
uma visita do Soberano da Ordem,o Rei Eduardo
VII. Os paradeiros desses distintivos continuam
a ser um mistério.

1710

São Sebastião, o Templário (Açores)
Ofertada aos cidadãos e estrangeiros cujo trabalho serviu à proteção da Casa Real Açoriana e/ou
da segurança do Reino Unido. Pode ser oferecida
pelo monarca. Peça em ouro e marfim. Nos dizeres “ Terra, Justiça e Proteção”.

1711

São Silvestre, Ordem de (Santa Sé)
A Ordem de São Silvestre é uma Ordem honorifica do Estado do Vaticano. A Ordem foi regulamentada pelo Papa Pio X em 7 de fevereiro de
1905, dividindo-a em duas Ordens, uma com o
nome de São Silvestre e outra com o nome de
Ordem da Milícia Dourada. É atribuída aos católicos que se notabilizaram no exercício de sua
profissão recomendada pelos padres, bispos ou
Núncio Apostólico. O Papa João Paulo II, estendeu esta Ordem também às senhoras. É atribuída
diretamente pelo Papa como Sumo Pontífice e
Chefe do Estado do Vaticano.
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1712

1714

Originária da Espanha, por volta do século XII,
era também uma Ordem de Cavalaria e sua
organização,algum tempo mais tarde, transferiu-se para Portugal. Seus regulamentos exigiam os
votos de pobreza, castidade e obediencia , o que
a tornou uma ordem essencialmente religiosa. A
partir do século XVI, os reis de Portugal passaram
a ser os administradores da Ordem. Em 1789,
D. Maria I reformou os seus estatutos, dando
à Ordem características de mérito. Servia, na
época, para galardoar os funcionários da Justiça
e outros cidadãos que haviam prestado serviços
relevantes. Em 1862,sofreu outra reforma, sendo
reorganizada sob o titulo de “Antiga, Nobilíssima
e Esclarecida Ordem de São Tiago do Mérito
Cientifico, Literário e Artístico”, e passando a
servir como prêmio honorífico aos serviços
intelectuais, sentido com o qual é, ainda hoje,
utilizada pelo Governo Português. Insígnia: Cruz
latina vermelha, flordelizada, com pé lancetado.
Em Portugal, fita e banda violeta. No Brasil, fita
e banda violeta, com orla azul.Graus: Cavaleiro,
Comendador e Grã-Cruz.

A Ordem do Mérito de Saskatchewan foi criada
em 1985, para agraciar os cidadãos que tenham
contribuído para o desenvolvimento da cultura e
o bem-estar econômico da província e seus moradores. Fita: Verce com uma faixa amarela central.

São Tiago da Espada,
Ordem Militar de (Brasil)

1713

São Vladimir, Ordem de (Russia)
Nomeado em honra do primeiro governante
cristão do Império Russo. A Ordem de São Vladimir foi estabelecida por Catharina II em 22 de
Setembro de 1782. Quatro Classes. “Quem com
perigo de sua própria vida salvo dez vidas do
fogo ou água é elegível para filiação nessa Ordem”. Raramente concedida na Primeira Classe
(a mais importante da Ordem de São Vladimir)
o beneficiário da Ordem tinha o direito à nobreza hereditária. Inicialmente, era concedido
à qualquer pessoa que tenha prestado serviços
distintos para o Império Russo. Contemplava a
valentia em combate e, ou uma longa e distinta
carreira militar. Para os militares e oficiais da
Marinha era apresentada com espadas cruzadas
adornando a fita.

Saskatchewan,
Ordem do Mérito (Canadá)

1715

Saxe, Ordem da Casa Ducal de
(Alemanha)
A Ordem da Casa Ducal de Saxe-Ernestine foi fundada em 25 de Dezembro de 1833, e revisada em
1864. Possuía cinco Classes: Grã-Cruz, Cruz de Comendador com estrela na primeira classe; Cruz de
Comendador com estrela na segunda classe; Cruz de
Cavaleiro em primeira e segunda classe. A Ordem da
Casa Real de Saxe era concedida aos oficiais.

1716

Sabóia, Ordem Civil de (Itália)
A Ordem Civil de Sabóia foi fundade como uma
ordem de cavalaria em 1831 pelo rei da Sardenha, Carlos Alberto, Duque de Sabóia. A intenção era premiar as virtudes que não pertencem
à atual Ordem Militar de Sabóia,fundada por
Vittorio Emanuele I, em 1815. A Ordem tem um
grau, o de Cavaleiro (Cavalieri dell’ Ordine civile di
Savoia), e está limitado a 70 membros. A Ordem
civil teve continuidade na unificação da Itália em
1861, mas foi suprimida por lei desde a fundação
da Republica em 1946.

1717

Skanderbeg, Ordem dos
(Republica Popular da Albânia)
A Ordem dos Skanderbeg da Republica Popular
da Albânia foi instituída em 13 de Outubro de
1945, com o fim da Segunda Grande Guerra e
o advento do comunismo nesse país. Foi criada
para premiar os Oficiais do Exército Popular e do
Ministério da Administração Interna como uma
recompensa pelos serviços prestados ao país e,
aos cidadãos para a organização e reforma das
forças armadas. A Ordem possui três classes: 1ª
Classe – Medalha de ouro; 2ª Classe – Medalha
de prata; 3ª Classe – Medalha de bronze. Fita:
vermelha com 1 para 3 listras azuis.
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1718

1724

Medalha criada em 17 de maio de 1953, para agraciar
todos os cidadãos voluntários da Indonésia. Fita: Azul
claro com uma listra vermelha e branca ao centro.

A Medalha da Sede da ONU foi instituída em 10
de novembro de 1961, para agraciar os militares
que tenham prestado relevantes serviços na sede
da ONU (Organização das Nações Unidas) por
mais de 90 dias. Fita: Azul das Nações Unidas.

Satya Lemara Santi Dharma,
Medalha (Indonésia)

1719

Sede da ONU, Medalha da (Canadá)

Saúde Pública, Ordem da (França)

1725

A Ordem da Saúde Pública foi criada em 18 de
fevereiro de 1938 e descontinuada em 1 de
janeiro de 1964. Destinada aos cidadãos que
tenham prestado serviços meritórios em prol da
saúde,alivio aos pobres e ás crianças. Graus: Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: Azul escuro.

Seis de Outubro, Medalha (Síria)
A Medalha Seis de Outubro foi criada em 15 de
fevereiro de 1974, para agraciar o serviço na
Guerra de Yom Kippur de 6 a 24 de outubro de
1973 contra Israel. Fita: Vermelho escuro com
faixa branca e preta ao centro.

1720

1726

Criada em 1870 no Grão Ducado de Hesse, para
recompensar as pessoas que se dedicam aos
doentes e aos feridos. Fita vermelha com uma
lista branca de cada lado.

A Medalha Sena Jayasseddh, foi criada em 10
de Outubro de 1945, para recompensar todos
os cidadãos cambojanos que lutaram pela independência do Camboja. Fita: Azul com quatro
listras vermelhas.

Saúde Militar,
Ordem da (Alemanha – Hesse)

1721

Sena Jayasseddh,
Medalha (Camboja)

Saúde Publica,
Ordem da (Costa do Marfim)

1726A

A Ordem da Saúde Pública , foi criada em 17 de
fevereiro de 1974, para agraciar os cidadãos médicos ou não que tenham distinção na assistência
médica, especialmente em casos de epidemias.
Graus: Comendador,Oficial e Cavaleiro. Fita: Vermelho escuro.

Ordem do Serafim ou Ordem de Sua Majestade
o Rei, é uma Ordem de cavalaria sueca instituída
pelo Rei Frederico I em 23 de fevereiro de 1748
juntamente com a Ordem da Espada e a Ordem
da Estrela Polar. Após a reorganização das Ordens
em 1975, ela passou a ser concedida somente
a Chefes de Estado e membros da Família Real.

1722

Serafim, Ordem do (Suécia)

Serafins, Ordem dos (Suécia)

1726B

A Ordem dos Serafins foi criada em 23 de fevereiro de 1748 pelo rei Frederico I , para agraciar os
cidadãos pelos serviços prestados ao Soberano
e ao país, ou aos Chefes de Estado estrangeiros.
Graus: Um único grau, Cavaleiro. Fita: Azul pálido.

Serafim, Medalha (Suécia)
A Medalha Serafim foi criada em 1748, para
agraciar os serviços pendentes de carater humanitário ou de interesse geral para a sociedade.

1723

Serviço Militar,
Medalha de (Singapura)

Segurança Nacional,
Medalha da (Republica da Coréia)
A Medalha da segurança Nacional foi criada em
25 de março de 1951, em reconhecimento pelos
serviços prestados à Segurança Nacional. Fita:
Amarela com faixa central branca.

1726C

A Medalha de Serviço Militar foi criada para agraciar o serviço distinto ou mérito extraordinário
no comando militar ou do trabalho pessoal. Fita:
branca com bordas vermelhas e riscas de ponto
com uma listra roxa ao centro.
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1726D

1728

A Medalha de Serviço da cidade de New Haven
em Connecticut – Estados Unidos – foi criada
para os veteranos da Primeira Guerra Mundial,
que viviam nesta cidade.

A Medalha de Serviço Benemérito da Policia, foi criada
em 1981, para agraciar os serviços de benemerência
praticados pela policia italiana. Graus: Ouro, Prata e
Bronze. Fita: Vermelha com listras brancas.

1726E

1729

Medalha de Serviço das cidades de Allentown
e Lehigh County (Pensilvania) Estados Unidos,
criada para os veteranos da Primeira Guerra
Mundial, que viviam nessas cidades.

A Medalha de Serviços Gerais foi instituída em
1988, para agraciar os cidadãos por serviços
prestados ao país. Fita: Preto com vermelho,
amarelo e verde.

1726F

1730

A Ordem do Serviço Distinto foi criada para o serviço distinto ou mérito excepcional no comando
de alto nível ou posição pessoal. Fita: Roxa com
listras marrons e bordas brancas.

A Medalha de Serviços Gerais foi criada em
janeiro de 1899, para agraciar os membros das
Forças Imperiais e milícias canadenses que lutaram contra invasores Fenian que vieram do Norte
durante o rescaldo da Guerra Civil Americana.
Fita: Vermelha com umalistra branca ao centro.

Serviço da Cidade de New Haven
(Estados Unidos)

Serviço de Allentown
e Lehigh County (Estados Unidos)

Serviço Distinto,
Ordem do (Singapura)

1726G

Serviço da Romênia,
Ordem de (Republica da Romênia)
A Ordem de Serviço da Romênia foi criada em
31 de Março de 2000. Para agraciar os serviços
especiais para a Romênia. Graus: Grã-Cruz, grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita :
Azul claro com uma faixa branca ao centro.

1727

Serviço Comunitário,
Medalha do (Papua Nova Guiné)
A Medalha de Serviço Comunitário foi criada
em 16 de Setembro de 2005, para agraciar os
serviços meritórios à comunidade. Fita: Verde
com uma faixa branca ao centro .

1727A

Serviço do Estado de
Connecticut (Estados Unidos)
A Medalha de Serviço do Estado de Connecticut
– Estados Unidos – foi criada em junho de 1929,
para todos os veteranos que viviam em Connecticut, na entrada para a guerra em 1917.

Serviço Benemérito da Policia,
Medalha de (Itália)

Serviços Gerais,
Medalha de (Vanuatu)

Serviços Gerais – Canadá –
Medalha de (Reino Unido)

1731

Serviços Gerais 1962,
Medalha de (Reino Unido)
A Medalha de Serviços Gerais 1962, foi instituída
para premiar o serviço dos servidores públicos
em distintas áreas do governo. Fita: púrpura com
bordas verdes.

1732

Serviços Distintos Indiano,
Medalha de (Reino Unido)
A Medalha de Serviços Distintos Indiano foi criada
em 25 de Junho de 1907 e, descontinuada em
1947, para agraciar cidadãos indianos nas Forças
Armadas do Reino Unido, policiais, etc... Fita: Azul
escuro com uma faixa vermelha central.

1733

Serviço Distinto,
Ordem do (Singapura)
A Ordem do Serviço Distinto foi criada em 1968,
para agraciar qualquer pessoa que tenha realizado um ato ou uma série de atos que constituem
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conduta distinta. Fita: Vermelha com bordas
brancas e duas listras brancas ao centro.

1734

Serviços Distintos,
Medalha de (Estados Unidos)
A Medalha de Serviços Distintos dos Estados
Unidos da América foi instituída em 9 de Julho de
1970, para premiar os Oficiais das Forças Armadas cujo desempenho excepcional e, as contribuições para a segurança ou defesa nacional tenha
sido do mais alto nível. Fita : Amarelo com uma
faixa vermelha central com bordas azul claro.

1735

Serviços Distintos da Força Aérea
(Estados Unidos)
A Medalha de Serviços Distintos da Força Aérea,
foi instituída em 6 de Julho de 1960. Para agraciar
o desempenho excepcional ou serviços prestados
à United States Air Force. Fita: Branco com bordas
amarelas tendo listras azuis escuras.

1736

Serviço, Medalha de (Irlanda)
A Medalha de Serviço foi criada em 13 de Setembro de 1944, para agraciar os componentes
das Forças Armadas que tenham completado 10
anos de serviço. Fita: Azul.

1737

Serviço, Medalha de (Zimbábue)
A Medalha de Serviço foi criada para agraciar
membros e ex-membros das Forças Armadas do
Zimbábue, que completaram 15 anos de serviços
exmplares ao Exército, Marinha ou Aeronáutica.
Fita: Listras vermelha, branca, verde e azul com
bordas estreitas em verde e amarelo.

1738

Serviço, Medalha de (Paquistão)
A Medalha de Serviço foi criada em 16 de Março
de 1957 pelo Presidente do Paquistão, para atendimento à todos os membros das Forças Armadas
paquistanesas, os membros das Forças dos Estados,
e a Oficiais britânicos e homens que servem as
Forças Armadas do Paquistão. Fita: Verde com uma
listra central de azul, vermelho e negro circundado
por finas listras brancas.
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1739

Serviço Civil das Forças Armadas,
Medalha de (EstadosUnidos)
A Medalha de Serviço Civil das Forças Armadas
foi instituída em 26 de fevereiro de 1999, para
premiar funcionários civis da área militar envolvidos na manutenção da paz militar prolongada
ou em operações humanitárias. Fita: Verde com
bordas amarela e verde.

1740

Serviço Naval 1915,
Medalha de (Reino Unido)
A Medalha de Serviço Naval foi criada em 1915,
para premiar o serviço em operações especificas
realizado pela Marinha Real. Fita: Branca combordas vermelhas e duas pequenas listras vermelhas
de cada lado.

1741

Serviço, Medalha de (Irlanda)
A Medalha de Serviço foi criada em 13 de Setembro de 1944, para agraciar os componentes
das Forças Armadas que tenham completado 15
anos de serviço. Fita: Azul com uma faixa amarela
no centro.

1742

Serviço, Ordem do (Indonésia)
A Ordem do Serviço foi criada em 15 de maio de
1951, para agraciar todos os cidadãos da Republica da Indonésia que tenham prestado relevantes
serviços ao país. Fita: Amarela com listras azuis.

1743

Serviço Meritório,
Medalha do (Ilhas Fiji)
A Medalha do Serviço Meritório, foi criada em
12 de Maio de 1988, para agraciar os oficiais das
Forças Armadas para o serviço de 15 anos. Fita:
Vermelha, azul e Verde com bordas amarelas.

1744

Serviço à Pátria,
Medalha de (Tchecoslováquia)
A Medalha de Serviço à Pátria foi criada em 1955,
pelo governo socialista para contemplar todos os
cidadãos que tenham prestado bons serviços à
Pátria. Fita: Vermelho escuro com duas listras de
vermelho claro e bordas vermelhas .
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1745

1750

A Medalha de Serviço Especial foi criada para
agraciar os soldados que prestam serviço especial
ao Exército. Fita: Vermelha com quatro listras
brancas.

A Medalha de Serviço 1939 – 45, foi instituída
em 1949, pela rainha da Inglaterra, para premiar
os membros das Forças Armadas Australianas,
Marinha Mercante e civis que serviram nas áreas
operacionais durante a Segunda Guerra Mundial.
Fita: Cáqui com listras estreitas, borda vermelha,
uma borda azul escuro.

Serviço Especial,
Medalha de (Vietnã do Sul)

1746

Serviço Meritório,
Ordem do (Botsuana)
A Ordem do Serviço Meritório, foi instituída em
30 de setembro de 1993, para agraciar os cidadãos civis que tenham prestados serviços de real
mérito ao governo de Botsuana. Fita: Azul com
bordas azuis escuras.

1747

Serviço Exterior, Medalha do
(Tchecoslováquia)
A Medalha do Serviço Exterior foi criada em 16
de Dezembro de 1996, para premiar os soldados
e administradores civis, que participam nas operações de manutenção da paz das Nações Unidas
e missões internacionais de ajuda humanitária
ou militar. Fita: Azul pálido com faixas brancas.

1748

Serviço Exemplar de Paz,
Medalha (Canadá)
A Medalha do Serviço Exemplar de Paz, foi instituída em 11 de Maio de 2004, para agraciar
os cidadãos – civis ou militares – que tenham
prestado serviços exemplares por pelo menos 20
anos, em determinadas organizações nacionais e
provincianas que empregam agentes de paz. Fita:
Amarela com uma listra verde escuro no centro
e bordas azuis.

1749

Serviço de Inteligência Militar,
Medalha (Rússia Federação)
A Medalha do Serviço de Inteligência Militar foi
criada em 2000 para comemorar os 50 Anos de
Criação dessa Arma nas Forças Armadas Russas.
Fita: Laranja com uma faixa preta ao centro e
bordas pretas.

Serviço 1939- 45,
Medalha de (Austrália)

1750A

Serviço do Sudoeste da Asia,
Medalha de (Estados Unidos)
A Medalha de serviço do Sudoeste da Asia é um
prêmio militar das Forças Armadas dos Estados
Unidos que foi criada por ordem do Presidente
George HW Bush em 12 de março de 1991. O
prêmio visa reconhecer os membros do serviço
militar que executaram serviços durante os anos
da Guerra do Golfo Pérsico. A Medalha foi desenhada por Nadine Russell do Instituto do Exército.

1751

Serviços na África ,
Medalha de (África do Sul)
A Medalha de Serviços na África foi criada em
1943, para agraciar aqueles que se ofereceram
para servir fora da África do Sul durante a 2ª
Guerra Mundial. Fita: Vermelha com bordas
verde e laranja.

1752

Serviços Meritórios,
Medalha de (Tonga)
A Medalha de Serviços Meritórios foi criada em
maio de 1915, para agraciar todos os cidadãos
que tenham prestado relevantes serviços à Tonga. Fita: Azul, amarelo, verde, branco e vermelho.

1753

Serviços à Rainha,
Ordem de (Nova Zeelândia)
A Ordem de Serviços à Rainha foi criada em 13 de
Março de 1975, pela rainha Elizabeth II, para agraciar o serviço voluntário valioso para a comunidade ou para um desempenho meritório em cargo
público,nomeado ou eleito. Fita: Vermelho,branco
e preto em diagonais com bordas vermelhas.

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1754

Serviços, Medalha de (Kiribati)
A Medalha de Serviços foi criada em 1985, para
agraciar os cidadãos de Kiribati que tenham prestado relevantes serviços ao país. Fita: Vermelha
com bordas azuis, amarelas e brancas.

1755

Serviço Geral,
Medalha do (Ducado de Hessen)
A Medalha de Serviço Geral do Ducado de Hessen – Alemanha – possui no re um perfil do Grão
Duque Ernest Ludwig. O re mostra a lenda “Fur
Tap ferkeit”. Esta Medalha é confeccionada em
prata. Foi concedida a partir de 1894 – 1918,
durante o reinado de Ernst Ludwig.

1756

Serviços Gerais, Medalha de (Tonga)
A Medalha de Serviços Gerais foi criada em 1995,
para agraciar todos os cidadãos que tenham contribuído com relevantes serviços ao Estado. Fita:
Verde com uma faixa azul ao centro.

1757

Serviços Gerais,
Medalha de (Iraque)
A Medalha de Serviços Gerais foi criada em 1924 e
descontinuada em 1958, para agraciar o serviço em
determinadas operações militares no Iraque entre 1924
e 1936. Fita: Verde com uma faixa branca no centro.

1758

Serviço na Guerra de 1940 – 45,
Medalha de (Dinamarca)

A Medalha de Serviço Comemorativa da Guerra
de 1940 – 45, foi criada em 3 de maio de 1946,
pelo rei Christian X, para agraciar os dinamarqueses que serviram em forças aliadas durante
a Segunda Guerra Mundial. Fita: Vermelha com
quatro listras brancas.

1759

Serviço de Emergência,
Medalha de (Austrália)
Medalha instituída em 1999, para premiar os
soldados da marinha de guerra por atos de real
bravura em serviços de emergência . Fita: vermelha e branca com arestas em azul escuro.
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1760

Serviço Militar,
Medalha de (Paquistão)
A Medalha de Serviço Militar foi criada em 16 de
março de 1957, pelo Presidente do Paquistão,
para o longo e meritório serviço de natureza distinta. Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita : Vermelha
e branca de acordo com a classe.

1761

Serviço Militar de 1902 – 04 ,
Medalha contra o (Finlândia)
A Medalha contra o Serviço Militar de 1902 – 04 ,
foi criada em 14 de dezembro de 1904 para marcar o movimento público contra essa exigência .
Fita: Preta com uma faixa branca tendo um ramo
verde no centro.

1762

Serviço, Medalha de Honra
ao Mérito de (Jamaica)
A Medalha de Honra ao Mérito de Serviço foi
criada para os membros da Força de Defesa da
Jamaica para serviços distintos ou boa conduta.
Fita: Azul com bordas amarelas.

1763

Serviço Público,
Medalha do (Austrália)
A Medalha do Serviço Público foi instituída em
18 de outubro de 1989, para premiar o serviço
extraordinário executados pelos funcionários
da Administração Central ou local ou de outros
funcionários públicos. Fita: Listras assimétricas
de verde e ouro.

1764

Serviço KHAD, Medalha de
(Republica do Afeganistão)
Medalha criada em 17 de setembro de 1981, para
homenagear todos aqueles que se destacassem
na prestação de serviços ao governo da Republica
Popular Democrática do Afeganistão. Possuía
três classes: 1ª Classe, 2ª Classe e 3ª Classe.
Fita: vermelha com uma faixa verde central e
listras pretas nas bordas. Essa condecoração foi
descontinuada em 1992.
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1765

1769

A Medalha de Serviço Naval 1793 – 1840 foi
criada em 1º de Junho de 1847, para agraciar os
marinheiros que prestaram serviços entre 1793
– 1840. Fita: Branca com bordas azuis.

A Medalha do Serviço Público foi instituída para
civis que prestam serviço no Ministério do Exército. Fita: Vermelha com linhas brancas.

1766

Serviço Humanitário,
Medalha de (Estados Unidos)

Serviço Naval 1793 – 1840,
Medalha do (Reino Unido)

Serviço de Guerra,
Medalha (Nova Zeelândia)

Serviço Publico,
Medalha do (Estados Unidos)

1770

A Medalha Serviço de Guerra foi criada em 30 de
setembro de 1948 por George VI, para agraciar o
serviço de um mês, ou de serviço de seis meses
em qualquer das Forças Armadas da Reserva
ou da Guarda entre 03 de setembro de 1939 e
2 de setembro de 1945. Fita: Preta com bordas
brancas.

A Medalha de Serviço Humanitário foi instituída
em 19 de janeiro de 1977,para agraciar os membros das Forças Armadas dos Estados Unidos da
América e, seus componentes da reserva que,
após 1º de abril de 1975, se distinguem em atos
e operações militares de caráter humanitário.
Fita : Azul claro com uma listra preta ao centro e
bordas roxas com linhas brancas.

1767

1771

Medalha instituída em 17 de Maio de 1982, para
premiar todos os cidadãos – civis ou militares
– que tenham prestado bons serviços à Republica Democrática Popular do Afeganistão. Duas
Classes: 1ª Classe- Medalha em ouro; 2ª Classe
– Medalha em prata. Fita: azul pálida com bordas
vermelhas. Essa Medalha foi descontinuada em
1992.

Instituída em 24 de Dezembro de 1980, para
premiar todos os combatentes que prestaram
relevantes serviços em combate. Possuía três
classes:1ª Classe, 2ª Classe e 3ª Classe. Fita:
vermelha com listras estreitas e bordas amarela.
Essa Medalha foi descontinuada em 1992.

Serviço Loyal, Medalha
(Republica do Afeganistão)

1768

Serviço nas Forças Armadas,
Medalha de
(Republica do Afeganistão)
A Medalha de Serviço nas Forças Armadas, foi instituída em 10 de maio de 1987, para contemplar
os cidadãos que serviram nas Forças Armadas da
Republica Popular Democrática do Afeganistão.
Possuía cinco classes: Medalha dos 25 anos; 1ª
Classe; 2ª Classe; 3ª Classe; 4ª Classe. A fita a
Medalha dos 25 anos é vermelha com friso azul
e branco na lateral. Para as demais classes as
fitas possuíam variações de cor. Essa Medalha
foi descontinuada em 1992.

Serviço em Combate, Medalha
de (Republica do Afeganistão)

1772

Serviço Imperial,
Ordem do (Reino Unido)
A Ordem do Serviço Imperial foi criada em agosto
de 1902 pelo rei Edward VII, para agraciar o serviço meritório nas séries clerical e Administrativa
do Serviço Civil em todo o Império Britânico. Fita:
Vermelho com listra azul ao centro.

1773

Serviço Militar, Medalha de
(Reino Unido)
A Medalha de Serviço Militar foi criada em 1847,
para agraciar o serviço no Exército. Fita: Vermelho com bordas azuis.

1773A
Serviço Militar, Medalha do (Kuwait)
Medalha instituída em 1962, para policiais, militares ou funcionários civis que exerçam a sua
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tarefa de forma distinta. Graus : Ouro, prata e
bronze. Fita azul para ouro e marrom para prata
e bronze.

1779

1774

Criada pelo Decreto Lei Nº 6095, de 13 de Dezembro de 1943. Conferida aos militares das Marinhas de Guerra Nacional e Aliadas, da ativa, da
reserva ou reformados, e aos oficiais tripulantes
dos navios mercantes nacionais e aliados, que
tenham prestado valiosos serviços de guerra,
quer a bordo dos navios, quer em comissões em
terra. Características : de bronze, circular. An :
uma ancora clássica ao centro, tendo na curva
superior a inscrição – Serviços de Guerra - e no
exergo – Marinha do Brasil – separadas por duas
pequenas estrelas e as palavras, entre si, por
pontos. Re : orla lisa, tendo na parte central, em
baixo relevo, uma divisão de três contratorpedeiros navegando a ¾ de frente.Ao alto : garra e
argola, para a passagem da respectiva fita. Fita
: seda chamalotada, de azul-marinho com uma
faixa central em cinza azul-pérola de 8 mm de
largura assim como os dois frisos laterais junto à
orlas (da mesma cor da fita), de 1 mm de largura,
tendo sobreposta à fita na altura da barreta, na
Medalha ou sobre a barreta, estrela de prata,
com 5 pontas, convexa, em número de “1” a “3”.

Serviço Benemérito,
Medalha de (Ilhas Fiji)
A Medalha de Serviço Benemérito foi criada em
1995, para agraciar os militares com a patente
de subtenente para o serviço de 15 anos. Fita:
Amarela com listras vermelha, azul e verde.

1775

Serviço Civil, Medalha do
(Estados Unidos)
A Medalha do Serviço Civil foi instituída em 1959,
para agraciar o cidadão que prestou serviço de
grande importância para o Exército. Fita: Branca
com listras vermelhas e azuis.

1776

Serviço Meritório, Medalha de
(Singapura)
A Medalha de Serviço Meritório foi criada em
1962, para agraciar qualquer cidadão de Singapura para o serviço de mérito notável, incluindo serviço de longa data. Fita: Cinza com
vermelho,branco e vermelho.

1777

Serviço ao País e às Forças Armadas,
Ordem de (Cuba)
A Ordem de Serviço ao País e às Forças Armadas,
foi criada por Fidel Castro em maio de 1963, para
agraciar todos os cidadãos cubanos que tenham
prestado relevantes serviços à pátria. Classes: 1ª,
2ª e 3ª Classes. Fita: Azul com listras amarelas
estreitas de acordo com o grau.

1778

Serviços 1946 – 49,
Medalha de (Nova Zeelândia)
A Medalha de Serviços 1946 – 49 foi criada em
23 de Abril de 1995, pela rainha Elizabeth II, para
agraciar os serviços com a comunidade britânica
e a ocupação no Japão 23 de março de 1946 a
31 de março de 1949. Fita : branca com bordas
pretas e tarja vermelha central.

Serviços de Guerra,
Medalha de (Brasil)

1780

Serviços Gerais, Medalha de
(Nova Zeelândia)
A Medalha de Serviços Gerais foi criada em 7 de
Maio de 1992 pela rainha Elizabeth II, para agraciar os serviços prestados fora da comunidade
britânica e de Nova Zeelândia. Fita: Azul escuro
com vermelho e preto ao centro.

1781

Serviços Gerais 1854-95,
Medalha de (Reino Unido)
A Medalha de Serviços Gerais, foi criada em
1854, para agraciar o serviço na India entre 1854
e 1895. Fita: Vermelha com duas listras azuis.
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1782

Serviços Gerais,
Medalha de Honra de (Jamaica)
A Medalha de Honra de Serviços Gerais foi criada
para os membros da Força de defesa da Jamaica
para o serviço em operações militares no exterior. Fita: Branco com verde, amarelo e bordas
vermelhas.

1783

Serviços de Guerra,
Medalha de (Indonésia)
A Medalha de Serviços de Guerra foi criada em 12
de novembro de 1955, para agraciar os serviços
prestados durante conflitos militares. Fita: Branca
com listras vermelhas.

1783A

Serviço Militar para Operações
em Angkatan Ratu Adil,
Medalha de (Indonésia)
Instituida em 1965, e destinada somente aos
oficiais das forças armadas. Fita : vermelha com
cinco listras pretas.

1783B
Serviço na Policia, Medalha de
(Indonésia)
Instituida em 1968, para os policiais e prestadores de serviço à policia que tenham contribuído
com 25 anos de serviço.

1783C
Serviço para Instrutores,
Medalha de (Indonésia)
Instituida em 1968, para premiar os instrutores
nas Forças Armadas. Fita: Amarela com listras
verdes nas bordas.

1784

Serviços, Medalha Militar de Bons
(Portugal)
Medalha concedida pelo desempenho de
funções importantes de serviço no exército,
armada,ou nas forças coloniais,quer em comissões extraordinárias, quer em campanha.
Pode ser de ouro, prata ou cobre. É usada do
lado esquerdo do peito, suspensa de fita divi-

dida longitudinalmente em nove faixas iguais,
quatro brancas e cinco encarnadas. Quando
concedida por serviços de campanha, tem na
fivela a letra C.

1785

Serviço Nacional, Medalha de
(Nigéria)
A Medalha de Serviço Nacional foi instituída em
1970, para agraciar os cidadãos que prestaram
serviço durante a Guerra Civil de 1966 – 70. Fita:
Vermelho, Azul, Ouro e Azul escuro.

1786

Serviços no Ultramar,
Medalha de (Portugal)
M e d a l h a M i l i ta r d e B o n s S e r v i ço s n o
Ultramar,destinada a galhardoar serviços assíduos, distintos ou relevantes, prestados no
Ultramar à Pátria , à civilização e à humanidade.
Compreende duas classes : Assiduidade de Serviço e Serviços Distintos e Relevantes. A primeira
é de cobre, prata ou ouro, segundo o tempo de
permanência; respectivamente : seis,quinze ou
vinte anos de serviços sem nota, e pelo menos
quatro, seis ou oito consecutivos. A Medalha é
pendente de fita dividida longitudinalmente em
nove faixas iguais, quatro pretas e cinco encarnadas. A segunda concedida por serviços distintos
ou relevantes, é de prata ou ouro, e pendente de
fita dividida em duas faixas iguais : a da direita
preta e a da esquerda encarnada. Ambas se usam
no lado direito do peito.

1787

Serviço 1917 – 21 ,
Medalha de (Irlanda)
A Medalha de Serviço foi criada em 21 de Janeiro
de 1941,para agraciar os participantes da Guerra
da Independência em1917 – 21. O Grau Ouro
era concedido aos membros do antigo Exército
Republicano Irlandês .

1788

Serviço, Medalha de Bom (Lesoto)
A Medalha de Bom Serviço foi criada em 27 de
Maio de 1974, para agraciar todos os cidadãos
que tenham prestado 10, 20 ou 30 anos de serviços ao país.
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5 Classes. Fita: Laranja com bordas vermelhas.

1789

1793

A Medalha de Serviço por Mérito foi criada em 15
de janeiro de 1951, para premiar os funcionários do
governo que contribuíram para o desenvolvimento
nacional. Fita: Laranja com tarja vermelha central.

Ordem criada pelo governo da Coréia do Sul, em
25 de julho de 1963, para os serviços meritórios
à extensão do prestigio nacional.

A Medalha do Serviço Policial Militar com passador de bronze, de três estrelas , foi criada pelo então Governador do Estado Dr. Tarcisio de Miranda
Burity, através de Decreto Nº 8.576, de 30 de
julho de 1980, e objetiva patentear o público reconhecido em razão dos bons serviços prestados
pelos militares estaduais, por mais de 30 anos, à
ordem, segurança e tranqüilidade no Estado da
Paraíba. A Medalha do Serviço Policial Militar será
concedida por ato de Comandante-Geral, após
análise e indicação do Diretor Pessoal.

1790

1794

A Ordem do Serviço Imperial foi estabelecida
pelo rei Eduardo VII em agosto de 1902. É uma
recompensa para funcionários públicos, civis ou
do clero da Commonwealth por grandes e meritórios serviços. Normalmente a pessoa deve ter
mais de 25 anos de serviços prestados para ser
elegível, mas esse prazo é diminuído para 16 anos
quando o serviço se der em lugar insalubre. Tanto
homens como mulheres são passiveis de serem
eleitos, e recebem uma classe única e podem
utilizar após seus nomes a sigla “ISO”.

A Medalha do Serviço de Defesa dos Estados
Unidos foi instituída em 28 de junho de 1941,
para agraciar o serviço nas Forças Armadas entre 8 de setembro de 1939 e 7 de dezembro de
1941; aos membros do Exército com 12 meses
de serviço. Fita: amarela com bordas vermelhas,
azuis e brancas.

Serviço, Medalha de Mérito
(Republica da Coréia)

1789A
Serviço, Ordem de
(Republica da Coréia)

Serviço Imperial, Ordem do
(Grã-Bretanha)

1791

Serviço à Pátria, Ordem de
(Republica de Bielo-Russia)
A Ordem de Serviço à Pátria foi instituída em 13
de Abril de 1995, pelo governo da Republica de
Bielo-Russia, para premiar os serviços à nação,
particularmente nas áreas de segurança e defesa
nacional. Graus: 1ª Classe: Medalha de Ouro; 2ª
Classe: Medalha de Prata; 3ª Classe: Medalha
de Bronze. Fita: Azul pálido com riscas amarelas.

1792

Serviço, Ordem do
(Republica da Coréia)
A Ordem do Serviço foi criada em 15 de janeiro
de 1951. Para agraciar os funcionários do governo
que contribuíram para o desenvolvimento nacional, através de seu excelente desempenho.Graus:

Serviço Policial Militar,
Medalha do (Estado da Paraíba)

Serviço de Defesa,
Medalha do (Estados Unidos)

1795

Serviços Distintos,
Medalha de (Israel)
A Medalha de Serviços Distintos foi criada em
1973, para os soldados que prestarem serviços
com distinção em ação. Fita: Azul Escuro.

1796

Serviços Distintos,
Medalha de (Cuba)
A Medalha de Serviços Distintos foi criada pelo
Governo de Cuba para agraciar os militares do
Exército, Força Aérea e Marinha por serviços meritórios ao país. Fita: Amarela, vermelha, verde,
azul e branco.

1796A

Serviços Distintos,
Medalha de (Brasil)
Medalha Naval criada pela Lei 2225 de 12 de
junho de 1954, para premiar a civis e militares
brasileiros ou estrangeiros, que prestaram à

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

236

Marinha serviços meritórios, e para distinguir
àqueles que por suas qualidades ou valor, o Governo julgar merecê-lo.

1797

Serviços Distintos, Medalha Policial
de (Republica do Iraque)
A Medalha Policial de Serviços Distintos foi criada em 1958, para substituir a Real Medalha de
Serviços Distintos. Fita: Azul com listras e bordas
brancas.

1798

Serviços da Policia, Medalha Geral
de (Republica do Iraque)
A Medalha Geral de Serviços da Policia foi criada
em 1959, pelo General Abd al-Karim Qassim, para
substituir a Medalha monarquista de Serviços
Gerais. Fita: Azul com bordas vermelhas e uma
faixa vermelha ao centro.

1799

Serviços Distintos,
Medalha de (Hong Kong)
A Medalha de Serviços Distintos foi criada para
agraciar os bombeiros que tenham contribuído
com serviços notáveis ao auxilio do povo.

1799A

Serviços Distintos, Ordem de (Chile)
Ordem criada pelo governo chileno, para premiar
os membros das forças armadas que prestaram
ao país serviços meritórios, e para distinguir os
civis que o governo julgar merecê-lo.

1800

Serviços Distintos,
Ordem de (Grã-Bretanha)
A Ordem de Serviços Distintos é uma condecoração militar do Reino Unido e, antigamente, de
outros países da Commonwealth. É concedida a
oficiais que fizeram serviços meritórios e distintos
durante guerras. A condecoração era concedida
aos aviadores depois de 304 horas de vôo. A
Ordem de Serviços Distintos foi estabelecida
pela Rainha Vitória, a 06 de Setembro de 1886.
Notáveis Receptores : Moshe Dayan; Bernard
Montgomery; David Stirling ; T.E. Lawrence; Louis
Montbatten.Fita: Vermelha com bordas azuis.

1801

Serviços Distintos, Medalha de
(Republica de Bielo-Russia)
A Medalha de Serviços Distintos, foi instituída em
27 de setembro de 2000, para agraciar os soldados e praças pelo serviço prestado ao Exército
Nacional. Graus: 1ª Classe, 2ª Classe, 3ª Classe.

1802

Serviços Distintos,
Medalha de (Austrália)
A Medalha dos Serviços Distintos, foi instituída
em 15 de janeiro de 1991, para premiar os que
se distinguem na liderança em ação. Fita: listras
alternadas de prata e ocre vermelho.

1803

Serviços Distintos, Medalha
dos (Grã – Bretanha)
A Medalha dos Serviços Distintos foi criada em
14 de outubro de 1914. Foi atribuída a Diretores
de Petty, Sargentos e os homens da Marinha
(exercito ou força aérea e de pessoal de nível
equivalente ao serviço da frota) que se mostram
em primeiro plano em ação, e estabelecer um
exemplo de bravura e de recursos sob o fogo, mas
sem a realização de atos de bravura. Esse pré-eminentes,como seria torná-los elegíveis para
receber a Medalha da Galanteria conspícua. Para
os serviços durante a I Grande Guerra, a Gazeta
de Londres anunciou a atribuição da Medalha dos
Serviços Distintos para a Força Aérea, estabelecendo 231 vôos para dar o direito à mesma. No
decorrer da I Guerra Mundial foram entregues
231 Medalhas.

1804

Serviços Distintos, Medalha (Grécia)
Medalha Grega por Serviços Distintos – 1942 –
foi criada em 11 de novembro de 1940. Podia
ser outorgada a militares ou civis, por serviços
distintos prestados.

1805

Serviços Distintos,
Medalha (Estados Unidos)
A Medalha dos Serviços Distintos (DSM) foi criada em 02 de Janeiro de 1918, pelo presidente
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Woodrow Wilson. Foi entregue pelo presidente dos Estados Unidos sobre a recomendação
do agente comandante, mas não em nome do
Congresso. É concedida a um funcionário ou
homem alistado,por distinção ou que, no prazo
de três anos antes da aprovação da presente lei
tem-se distinguido por serviços de excepcional
mérito para o governo em dever da grande responsábilidade, ou por heroísmo extraordinário
na linha de sua profissão. Um ato do Congresso
dos Estados Unidos em 9 de julho de 1918,reconheceu a necessidade de diferentes tipos e
graus de heroísmo e serviços meritórios. Durante
a 1ª Grande Guerra foram entregues 1.881 Medalhas. Entre os primeiros a recebeu a Medalha
de Serviços Distintos estavam os comandantes
dos exércitos aliados : Marechais Foch e Joffre,
o General Pétain da França, Marechal de Campo
Haig da Grã-Bretanha, o General Diaz da Itália, o
General De Gillain da Bélgica e o General Pershug.

1806

Serviços Distintos,
Ordem de (Portugal)
A Medalha de Serviços Distintos é uma condecoração militar portuguesa usada para galardoar serviços de caráter militar relevantes e
extraordinários ou atos notáveis de qualquer
natureza, ligados à vida do Exército, da Armada
ou da Força Aérea, de que resulte, em qualquer
dos casos, louvor e lustre para a Pátria ou para
as instituições militares do país. A Medalha de
Serviços Distintos foi originalmente criada em 02
de Outubro de 1863, por Decreto da Secretaria
de Estado dos Negócios da Guerra, com o nome
de Bons Serviços, a segunda de três classes da
Medalha militar. De 1863 a 1919, a Medalha de
Serviços Distintos tinha apenas duas classes –
ouro e prata, mas pelo Decreto 6093 de 11 de
Setembro de 1919, passou a ter também o Grau
cobre, de forma a premiar as classes de Sargentos e Praças. Finalmente, em 1946, através
do Decreto Nº 35.667 de 28 de Maio de 1946,
a Medalha passou a chamar-se “ Medalha de
Serviços Distintos”.

1807

Serviço Especial ,Medalha (Canadá)
A Medalha de Serviço Especial foi instituída em
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1984, para agraciar os soldados canadenses que
prestaram serviços especiais às forças das Nações
Unidas no Paquistão (1989 – 90); NATO – OTAN –
para 180 dias de serviço com as forças da OTAN
desde a sua fundação em 1º de janeiro de 1951;
Peace Pix; Humanitas, Alerta e Yugoslávia. Fita:
Verde escuro com bordas vermelhas e listras
brancas entre o vermelho e o verde.

1807A

Serviços Exemplares,
Medalha de (Siria)
Medalha instituída em 06 de janeiro de 1962,
para não comissionados ou inscrito no quadro
de pessoal militar por 15 anos de serviço.

1808

Serviço Militar, Medalha
(Republica da Áustria)
A Medalha do Serviço Militar foi instituída em
10 de julho de 1963, para premiar o serviço nas
forças armadas. Classes: 1ª Classe, com 25 anos
de serviços; 2ª Classe, com 15 anos de serviços;
3ª Classe com 5 anos de serviços prestados às
forças armadas. Fita: Azul e branco.

1809

Serviço Militar de 1902 - 04,
Medalha Contra o (Finlândia)
Instituida em 1904, para os voluntários de 1902
a 1904. Fita: Prata com uma listra branca central
tendo um ramo verde.

1810

Serviço do Exército,
Medalha do (Estados Unidos)
A Medalha do Serviço do Exército foi instituída
para agraciar os cidadãos civis que contribuem
para o serviço burocrático do Exército dos Estados Unidos da América. Fita: Azul com quatro
estreitas listras brancas com linhas vermelhas
ao centro.

1811

Serviço Militar,
Medalha do (Romênia)
Condecoração de cunho militar, criada pelo
Exercito Romeno, no decorre da I Grande Guerra mundial. Possuía três classes: ouro, prata e
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bronze. Essa comenda era destinada ao cidadão
que demonstrasse iniciativa ao serviço militar
voluntário.O grau ouro era destinado ao voluntário que praticasse atos de coragem e bravura
frente ao inimigo.

1812

Serviço Público, Medalha do
(Trinidad e Tobago)
A Medalha do Serviço Público foi criada em 1969,
para premiar os cidadãos que prestarem relevantes serviços junto aos órgãos públicos do Estado.
Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita: Vermelho com
bordas roxas e uma faixa negra ao centro circundada por duas linhas brancas.

1813

Serviços Prisionais,
Medalha de (Reino Unido)
A Medalha de Serviços Prisionais foi instituída em
15 de Janeiro de 2002, para premiar agentes penitenciários e outros profissionais que trabalham
nas prisões da Irlanda do Norte, para o serviço
de 5 anos. Fita: Azul escuro com bordas verdes
tendo uma faixa branca e vermelha ao centro.

1814

Serviços Gerais 1918-64,
Medalha de (Reino Unido)
A Medalha de Serviços Gerais 1918-64 foi instituída em 1923, para agraciar os soldados que
participaram de pequenos movimentos militares
que não garante emissão de uma Medalha em
separado. Fita: Púrpura com uma faixa verde ao
centro.

1815

Serviços Meritórios,
Medalha de (Estados Unidos)
A Medalha de Serviços Meritórios foi criada em
1898, para agraciar os marinheiros por atos de
coragem e heroísmo. Fita: Vermelha.

1815A
Serviços Meritórios à Republica,
Ordem de (Chile)
Ordem instituída pelo governo chileno para premiar os cidadãos nacionais e estrangeiros que
tenham prestado relevantes serviços à Republica.

1816

Serviços Relevantes,
Medalha de (Marinha – Brasil)
Criada pelo Decreto Nº 6.774, de 07 de agosto
de 1944. Conferida aos militares das Marinhas de
Guerra Nacional e Aliadas, da ativa, da reserva
ou reformados, que tenham prestado relevantes
serviços ao Brasil ou tido conduta excepcional em
operações de guerra e aos que tiverem feito 300
ou mais dias de mar em campanha. Características : de prata, circular, com 34 mm de diâmetro.
An : uma ancora clássica ao centro, tendo na
curva superior a inscrição – serviços relevantes
– e no exergo – Marinha do Brasil – separadas
por duas pequenas estrelas e as palavras,entre si,
por pontos. Re : orla lisa, tendo na parte central,
em baixo relevo, uma divisão de três contratorpedeiros navegando a ¾ de frente. Ao alto : garra
e argola para a passagem da respectiva fita. Fita:
seda chamalotada em amarelo-ouro, tendo ao
centro um vivo azul marinho frisado de branco
e junto às orlas as cores nacionais em três frisos
amarelo e verde de 1mm de largo cada um.

1816A

Serviços à Rainha,
Ordem de (Nova Zeelândia)
Ordem instituída em 13 de março de 1975, pela
rainha Elizabeth II, para o serviço voluntário à
comunidade ou para o desempenho meritório
em cargos públicos, nomeados ou eleitos. Fita:
Diagonal vermelha listrada,branca e preta.

1817

Seringapatam 1799,
Medalha (Reino Unido)
A Medalha Seringapatam 1799 foi criada em
1808 para as tropas nativas envolvidas na ação.

1818

Sessenta Anos, Medalha dos
(Império Austro-Húngaro)
A Medalha Comemorativa dos 60º Aniversário do
Imperador Franz Joseph foi instituída em 1908,
para premiar os funcionários do Império que
haviam se destacado em serviço. Fita: branca
com listras e bordas vermelhas.
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1819

Sessenta Anos da Vitória na
2ª Guerra, Medalha dos
(Republica da Bulgária)
A Medalha dos 60 Anos da Vitória na 2ª Guerra
Mundial, foi instituída em 2005, para marcar
a participação da Bulgária na Segunda Guerra
Mundial. Fita: Azul Claro com uma faixa central
branca, azul escuro e vermelho.

1819A
Sessenta Anos das Forças Armadas,
Medalha dos (Mongólia)
Comemorativa dos 60 anos das Forças Armadas
da Mongólia.

1820

Sessenta Anos da Vitória na Grande
Guerra Patriótica (Rússia Federação)
A Medalha comemorativa de 60 Anos da Vitória
na Grande Guerra patriótica foi criada em 28 de
Fevereiro de 2004, para agraciar aqueles veteranos que serviram entre 1941 e 45, os beneficiários da Medalha da Vitória sobre a Alemanha
ou a Medalha da Vitória sobre o Japão, e os civis
que contribuíram para o trabalho de guerra. Fita:
Vermelha com bordas laranja e três linhas pretas.

1821

Selo de Salomão, Ordem do (Etiópia)
A Ordem do Selo de Salomão foi criada em 1874,
pelo Imperador Yohannes IV. Graus: Cavaleiro
da Grande Cruz, Grande Oficial, Comendador e
Cavaleiro. Fita: Verde.

1822

Selflessness, Medalha de
(Republica do Afeganistão)
Instituída em 17 de Maio de 1982, para premiar
oficiais que demonstraram grande iniciativa no
comando de seus soldados. Possuía três classes:
1ª Classe – Medalha em ouro; 2ª Classe: Medalha
em prata e 3ª Classe: Medalha de bronze. Fita
azul –clara com uma tarja laranja central. Essa
Medalha foi descontinuada em 1992.
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1823

Setenta Anos de Independência,
Medalha (Afeganistão)
A Medalha dos Setenta anos de Independência,
foi criada em 08 de setembro de 1990, para
comemorar os 70 anos de emancipação político-administrativa do Afeganistão. Possuía um único
grau: ouro. Fita em preto, vermelho e verde.

1824

Sidonia, Ordem de (Espanha)
Ordem de cavalaria saxônia, instituída em 1871
pelo rei João para recompensar as ações filantrópicas e reservada às damas. Uma só classe.
Fita violeta orlada de uma dupla barra verde
listrada de branco. O Ducado de Medina – Sidonia é considerado o mais importante do reino
de Espanha, por ser o Ducado hereditário de
maior importância histórica, pelo que receberam
em 1520 a “Grandeza de Espanha” de Primeira
Classe ou Imemorial, que foi apenas concedida
às principais linhagens nobiliárquicas da Espanha.

1825

Senoussi, Ordem de Ibn Ali al
(Reino da Líbia)
A Ordem de Ibn Ali al Senoussi do reino da Líbia
foi criada em 1951 pelo rei Idris. Mérito para civis e militares. Graus : 4 classes. Fita: Verde com
estreitas bordas vermelhas.

1826

Sinai, Medalha do (Nova Zeelândia)
A Medalha do Sinai foi criada em 7 de maio de
1992, pela Rainha Elizabeth II e, descontinuada
em 2002. Para agraciar serviços prestados pelos
militares na região do Sinai. Fita: Azul escuro
com vermelho e branco ao centro.

1827

Silésia , Medalha da Alta
(Silésia –Austria)
Condecoração inter-aliada, instituída em 1921
para recompensar os serviços prestados neste
país pelas tropas e pelos funcionários aliados. A
Medalha é de bronze, suspensa de uma coroa de
carvalho; a fita tem três faixas verticais, a central
amarelo – ouro e as laterais azuis. Para os Altos
Comissários, a Medalha é de ouro.
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1828

Síria, Ordem da (Síria)
A Ordem da Síria foi criada em 12 de Julho de
1934, para agraciar os serviços militares e civis
prestados ao governo da Síria. Graus: 1º , 2º e 3º
Classes. Fita: Verde com bordas pretas e brancas.

1829

Síria – Cilícia,
Medalha Comemorativa da
Instituída em 1922 e destinada aos militares e
marinheiros que tomaram parte nas operações
de 1918 – 1921, nessa região. Medalha de bronze , suspensa de riscas horizontais alternadas
brancas e azuis ,tendo no passador a palavra
“Levante”.

1830

Sobhuza II, Real Ordem de
(Suazilândia)
A Real Ordem de Sobhuza II foi criada em 1975,
pelo rei Subhuza II, para agraciar os súditos do
reino. Graus: Grande Conselheiro, Grande Chefe
e Conselheiro. Fita: Vermelho com uma faixa azul
ao centro.

1831

Sobrevivência, Medalha da (Irlanda)
A Medalha da Sobrevivência foi criada em 1966,
para agraciar os soldados sobreviventes da guerra da Independência, nas comemorações do 50º
Aniversário da Libertação.Fita: Verde com uma
faixa branca no centro e bordas laranjas.

1832

Sol, Ordem do
(Reino do Afeganistão)
Instituída em 1920 pelo rei Habibu Ibah Shah
para premiar todos os cidadãos civis e militares
nacionais e estrangeiros que tenham contribuído para o desenvolvimento das ciências, artes
e cultura do Reino do Afeganistão. A Venerável
Ordem do Sol possui quatro classes: Colar; 1ª
Classe; 2ª Classe; 3ª Classe e Medalha de Mérito.
A comenda possui as cores azul com uma lista
vermelha central.

1833

Sol da Liberdade, Ordem do
(Republica do Afeganistão)
A Ordem do Sol da Liberdade foi instituída em 10
de Outubro de 1981, pelo governo da Republica
Popular Democrática do Afeganistão, para condecorar os cidadãos nacionais ou estrangeiros
cujo trabalho veja a enaltecer o estado do Afeganistão. Essa Ordem foi descontinuada em 1992.
A Fita era verde com listras estreitas vermelhas
nas bordas.

1834

Sol Nascente,Ordem do (Japão)
A Ordem do Sol Nascente é uma Ordem japonesa,
estabelecida em 1875 pelo Imperador Meiji. Foi
a primeira condecoração nacional entregue pelo
governo do Japão. Depois da Ordem do Crisântemo, é a segunda Ordem japonesa,mais prestigiada e importante.Uma condecoração civil e militar,
a Ordem do Sol Nascente já foi conferida pelo
menos quatro milhões de vezes. Antes de 1981,
somente homens japoneses podiam recebê-la.
Mulheres só passaram a receber essa Ordem
em 2003. É entregue em nome do Imperador
do Japão e pode ser concedida postumamente.
Graus: 9 : Grande Cordão mais oito classes – Fita:
Vermelha com bordas brancas.

1835

Sol do Peru, Ordem do (Peru)
A Ordem do Sol do Peru foi criada em 8 de Outubro
de 1821 e,descontinuada em 1825 e,finalmente,
restabelecida em 1921. Para realizações excepcionais em atividades civis e militares. Graus: Grã-Cruz
com diamantes,Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: Roxa.

1835A

Soldado de La Marne
1914-1918 (França)
A Medalha comemorativa “Soldado de La Marne
1914-1918” criada em21 de agosto de 1937, pela
Associação de Veteranos da França é uma homenagem aos combatentes da Batalha de Marne,
que durou de 5 de setembro a 12 do mesmo mês
de 1914. Foi uma vitória franco-britânica sobre as
forças alemãs, em um dos momentos decisivos
da Primeira Guerra Mundial.
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1836

1840

A Ordem de Sikatuma foi criada em 27 de fevereiro de 1953, pelo presidente Elpidio Quirino,
para os serviços de destaque no domínio das relações externas. Graus: Grã-Cruz, Grande Oficial,
Comendador, Oficial e Cavaleiro. Fita: Vermelha
com uma faixa azul central estreita e bordas
brancas e amarelas.

A Medalha do Sudão foi criada em 1899, para
agraciar o serviço durante a reconquista do
Sudão. Fita: Preta e amarela com uma linha vermelha ao centro.

1837

A Medalha do Sudoeste da Ásia foi instituída
em 6 de agosto de 2002, para os soldados que
tiveram participação em operações realizadas
contra o terrorismo no Sudoeste da Ásia, depois
de 11 de setembro de 2001. Fita: Branca com
areia, vermelha e preta.

Sikatuma, Ordem de (Filipinas)

Solidariedade, Ordem da (Panamá)
A Ordem da Solidariedade foi criada em 1918,
pelo governo do Panamá, para agraciar os soldados que participaram da Primeira Guerra Mundial. Graus: Ouro, Prata e Bronze. Fita : Vermelha
com uma listra branca e azul ao centro.

1838

Somália, Medalha da (Canadá)

Sudão, Medalha do (Reino Unido)

1841

Sudoeste da Ásia, Medalha
(Canadá)

1842

Sul Africano, Medalha do
(África do Sul)

A Medalha da Somália foi instituída em 8 de abril de
1997, para agraciar os soldados canadenses que tenham prestado serviço de 90 dias na Somália,entre 16
de Novembro de 1992 e 30 de junho de 1993. Fita: Azul,
branco, areia, azul escuro,vermelho, preto e amarelo.

A Medalha do Sul Africano foi criada em 1945,
para agraciar o serviço voluntário de apoio ao
esforço de guerra 1939 – 45. Fita: Vermelho,
Branco e Azul.

1838A

Sulawesi, Medalha de (Indonésia)

Sreshtho Bir, Medalha (Bangladesh)
Medalha criada em 1970, para premiar os que
contribuíram para a Independência de Bangladesh.

1839

Stalingrado, Medalha de
Defesa de (Rússia URSS)
A Medalha de Defesa de Stalingrado foi criada em
22 de dezembro de 1942, para agraciar todos os
soldados e cidadãos russos que participaram da
defesa de Stalingrado no período de 22 de dezembro de 1942 à 19 de novembro de 1942. Fita:
Caqui com pequena tarja vermelha ao centro.

1839A

Stara Platina, Ordem de
(Republica da Bulgária)
Ordem instituída em 15 de julho de 1994, para
contribuições excepcionais à Republica da Bulgária ou à cooperação internacional. É dividida em
duas categorias : civil e militar. Fita : Branca com
borda esquerda verde e vermelha.

1843

A Medalha de Serviço Militar para Operações em
Sulawesi foi criada em 1958 para premiar os soldados que participaram desse operação militar.
Fita: Vermelha com cinco listras roxa.

1844

Sultão Abu Bakar,
Medalha do (Johor)
A Medalha do Sultão Abu Bakar foi criada em
1883. Fita: branca com uma faixa azul ao centro.

1845

Sultão Ibrahim, Medalha do (Johor)
A Medalha do Sultão Ibrahim foi criada em 1923.
Fita: Azul escuro com listra branca ao centro e
bordas amarelas.
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1846

1849

A Ordem Suprema de Nosso Senhor Jesus Cristo,
foi criada em 14 de Março de 1319 pelo Papa João
XXII, para agraciar Romanos Católicos e Chefes de
Estado.Grau: Cavaleiro. Fita: Vermelha.

A Medalha da Suprema Dignidade foi criada em
1992, para agraciar os Chefes de Estado.Fita:
Branca com um padrão azul.

1847

Suvorov, Ordem dos (Rússia URSS)

Suprema de Nosso Senhor
Jesus Cristo, Ordem (Vaticano)

Suprema Bravura,
Medalha de (Malásia)
A Medalha de Suprema Bravura foi criada em
29 de Julho de 1960, para premiar os soldados
que tenham lutado em situações de suprema e
extraordinária bravura. Fita: Amarela com bordas
vermelhas.

1848

Suprema Dignidade,
Medalha da (Republica do Iraque)

1850

A Ordem dos Suvorov foi criada em 29 de Julho
de 1942, para agraciar os Oficiais do Exército que
tenham contribuído com excelentes serviços de
liderança. Graus: três classes. Fita: Verde com
três listras laranjas.

1851

Sukhbaatar, Ordem (Mongólia)

Suvorov, Medalha de
(Rússia – Federação)

A Ordem Sukhbaatar, foi criada em 27 de Setembro de 1945, para agraciar omilitar ou civil que
tenha prestado relevantes serviços à Republica.
Fita: Branca com uma listra vermelha ao centro
e bordas azuis.

A Medalha de Suvorov foi criada em 2 de
Março de 1994, para agraciar os membros das
Forças Armadas por atos de coragem pessoal
ou serviços exemplares durante o combate ou
exercícios. Fita: Vermelha com bordas verdes.
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T

Tapir de Prata - Escotismo –
O “Tapir de Prata” é a recompensa honorifica
de mais alto mérito escoteiro, e só poderá ser
concedida a sócios da União dos Escoteiros do
Brasil a quem já tenha sido conferida, há pelo
menos cinco anos, a Medalha Tiradentes, e que
tenham prestado novos e relevantes serviços
ao Movimento Escoteiro. Excepcionalmente,
poderá ser concedida a grandes personalidades
escoteiras mundiais. O possuidor do “Tapir de
Prata” não usará a Medalha Tiradentes.

1853

Tamasek, Estrela de (Singapura)
A Estrela de Tamasek foi criada em 1970 e revisada em 1996, para agraciar os membros da SAF
– SPF ou SCDF que realizaram atos de coragem e
habilidade ou apresentaram notável devoção ao
dever em situações de extremo perigo. Fita: Roxa
com faixa branca e vermelha ao centro.

1854

Tamasek, Ordem dos (Singapura)
A Ordem dos Tamasek foi criada em 1962, pelo
Presidente do Conselho do Primeiro Ministro.
Fita: Branco com bordas vermelhas e duas estreitas listras laterais vermelhas em cada lado.
Graus : 1ª,2ª, e 3ª Classes.

1855

Templários, Ordem dos (Jerusalém)
Fundada em 1119, por Hughes de Payns e oito
cavaleiros francos, denominou-se, a principio,
Pobres Cavaleiros de Cristo, tendo adotado a
regra de Santo Agostinho; aprovada pelo Concilio de Troyes, em 1128, passou a seguir a regra
ditada por São Bernardo. Destinava-se a Ordem
a manter a paz na Terra Santa e especialmente a
proteger os cristãos. Balduino II, rei de Jerusalém,
instalou-a num palácio próximo ao local em que
se erguera o Templo de Salomão, daí provindo
o nome que passou a adotar. Com a queda de
São João de Acre e a expulsão dos cristãos da
Terra Santa, sem atividade guerreira e vigilante,
os cavaleiros passaram a uma vida ociosa, sendo

243

vitimas das mais graves acusações, de depravação e sacrilégio, nunca provadas, entretanto. O
rei de França, Filipe o Belo, cobiçoso das riquezas
dos Templários, exigiu do Papa Clemente V, o
primeiro de Avinhão, a extinção da Ordem. O
Sumo Pontífice contemporizou, e Felipe, a 13
de outubro de 1307, aprisionou o grão-mestre,
Jacques de Molay, e todos os Templários da
França, acusando-os de heresia e devassidão. Sob
tortura, confessaram os crimes que lhes eram imputados, tendo sido condenados à morte (1308).
O Concilio de Vienne, de 1311, não reconheceu
a culpabilidade dos Templários, mas o Papa, pela
bula de 03 de abril de 1312, extinguiu a Ordem.
O rei Filipe, apesar disso, mandou à fogueira
alguns acusados que, publicamente, se haviam
retratado das confissões feitas sob tortura e, mais
tarde, infligiu o mesmo suplicio ao grão-mestre
Jacques de Molay. Os bens dos Templários foram
doados aos Hospitalários; Filipe, entretanto, reteve os situados em seu reino e só os entregou
mediante vultosa quantia.

1856

Teste Nuclear, Medalha do
(Nova Zeelândia)
A Medalha do Teste Nuclear foi criada em 18 de
março de 2002, para o pessoal militar ou civil,
que faziam parte em teste nuclear entre 1956
e 1973. Fita: Marron listrado em preto, branco,
vermelho e amarelo-laranja.

1857

Terra Virgem, Medalha da
(Rússia URSS)
A Medalha para o desenvolvimento da terra virgem foi criada em 20 de outubro de 1956, para
agraciar os agricultores e pesquisadores no trabalho de desenvolvimento da terra desde 1954.
Fita: Verde com bordas amarelas.

1858

Terra Nova Serviços Voluntários,
Medalha (Canadá)
A Medalha de Serviços Voluntários foi instituída
em 15 de setembro de 1940, para agraciar os cidadãos de Newfoundland, que atuaram durante
a Segunda Grande Guerra – 1939/1945 . Fita:
Marron com bordas vermelhas, brancas e azuis.
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1859

1862

A Ordem da Tocha de Kilomandjaro para agraciar os Chefes de Estado e ministros de governo.
Graus: 3 Classes. Fita: Preta com faixa azul,verde
e amarela.

Criada em Jerusalém, como instituição hospitalaria, por mercadores alemães, em 1128, e aprovada pelo Papa Celestino V, em 1190, transformou-se em ordem militar, oito anos depois, passando
a observar a regra dos Templários, por decisão de
Clemente III. Com a perda de São João de Acre,
em 1291, os Cavaleiros Teutônicos, com sede em
Veneza, em Marienburg (1309) e Koenigsberg
(1466), passaram a exercer grande atividade na
Europa, desde que, no século XIII, haviam sido
chamados a intervir na Prússia. O grão-mestre
Hermann de Salza obteve a concessão da região
de Kuln (1226), com direitos soberanos sobre
futuras conquistas. Tendo absorvido,em 1237, os
Cavaleiros do Gládio e suas possessões, a Ordem
Teutônica estendeu grandemente seu poderio,
difundindo a fé cristã e a cultura germânica,
levando-as aos países bálticos e a parte da Rússia.
O afrouxamento da disciplina, as reivindicações
crescentes, as demoradas lutas contra a Polônia
abalaram profundamente o poder dos Cavaleiros
Teutônicos . A conversão de seu grão-mestre Alberto de Brandeburg ao luteranismo, em 1525,
acabou por arruinar o prestigio da ordem, já
fortemente abalado pela derrota de Tannemberg,
em 1410. Com a formação do ducado da Prússia,
a sede da instituição foi transferida para Morgentheim, passando os Cavaleiros Teutônicos a uma
vida obscura, até sua secularização, em 1805. A
ordem subsistiu na Áustria, como entidade religiosa e militar, sediada em Viena, nos termos da
regulamentação de 1871.Em 1929, foi descontinuada como Ordem de Cavalaria tornando-se
uma organização puramente religiosa. Fita na
cor negra.

Tocha de Kilimandjaro,
Ordem da (Tanzânia)

1860

Tomada de Cayenna,
Medalha da (Brasil)
Ao chegar no Rio de Janeiro,o Príncipe Regente
Dom João decidiu ocupar a colônia francesa de
Cayenna, território que o então inimigo possuía
na América. Para solenizar o empreendimento
que estendeu os limites do Brasil até o Rio Marony, foi cunhada a primeira Medalha comemorativa militar. Executada em Londres – Inglaterra,
a Medalha foi gravada por Pidgeon e possuía 51
mms. Apresenta no an a efígie do Príncipe Dom
João coroado de louros, e na orla a legenda “D.
Joam P:G:D:Princ: Regent: Portugal & C 1809”.
No re a Medalha traz a data de 14 de Janeiro de
1809, dentro de uma coroa formada por dois
ramos de louros, atados por um laço de fita.
Na orla: “Cayenna Tomada aos Franceses”. As
Medalhas foram cunhadas em ouro, prata, prata
dourada e em cobre, estes últimos,apesar de não
apresentarem o metal mais nobre, são os mais
raros. A Medalha foi conferida aos que tomaram
parte na Expedição, e foi distribuída em Cayenna
pelo Governador, Brigadeiro Manoel Marques,
aos Oficiais, Oficiais Inferiores e anspeçadas,
no dia 17 de Dezembro de 1813, aniversário da
Rainha D. Maria I.

1861

Tonquim, Medalha do (França)
Instituída na França após a expedição de Tonquim
e operações militares contra a China e o Annam
(1883-1884 e 1885) . Usa-se suspensa de uma
listras verticais,alternadamente quatro verdes
e três amarelas e orlada de amarelo. Tonquim
região do governo da Indochina, outrora dependente do reino de Annam e depois submetida
ao protetorado da França. Rica em produção de
arroz. É a parte mais setentrional do Vietnam.

Teutônica, Ordem
(Império Austro-Húngaro)

1863

Teresa, Ordem de
(Reino da Baviera)
A Ordem de Teresa foi instituída em 25 de setembro de 1851. Fita: Branca com bordas azuis.
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1864

1869

Ordem de cavalaria japonesa, instituída pelo Imperador Mutsu-Hito em 04 de janeiro de 1888. É
concedida tanto por mérito civil quanto militar.
Em 2003, uma reforma entre outras medidas,
aboliu as duas classes mais baixas da Ordem.
Possuia oito classes em ordem de importancia.
Ficou acessível a mulheres somente em 1919 e
pode ser conferida postumamente. A fita é azul
esmaecido, com uma lista amarela de cada lado.

A Medalha Militar de Serviço foi criada em 1970,
para premiar uma ação na Colônia Portuguesa do
Timor Leste. Fita: Azul com listra amarela.

Tesouro da Felicidade Sagrada,
Ordem do (Japão)

1865

Terremoto, Medalha do Grande
(Nepal)
A Medalha do Grande Terremoto, foi criada em
1935, para marcar a catrastrofe que abalou o
Nepal em 1935. Fita: Preta com bordas brancas.

1866

Território, Medalha de (África do
Sul)
A Medalha de Território foi criada em 1987,
para premiar os 10 anos de serviço eficiente na
Reserva Territorial. Fita : Azul com listra amarela
ao centro e bordas verde e branco.

1867

Timor Leste, Medalha (Austrália)
A Medalha da Força Internacional do Timor
Leste,foi instituída em 25 de março de 2000.
Para o serviço INTESFET com pelo menos 30 dias.
Pode ser atribuída a cidadãos de outras nações,
servindo com a operação liderada pela Austrália.
Fita: branca com faixa central vermelha e bordas
verdes e azuis.

1868

Timor Leste, Medalha do
(Nova Zeelândia)
A Medalha do Timor Leste foi criada em 2001,
para agraciar o serviço realizado por civis e, ou
militares no Timor Leste desde 19 de junho de
1999. Fita: Verde com bordas brancas, pretas e
vermelhas.

Timor Leste, Medalha do
(Indonésia)

1870

Tiradentes , Medalha – Escotismo –
A Medalha Tiradentes, instituída em homenagem
ao protomártir da Independência ,é concedida a
sócios do Movimento Escoteiro, Grupos Escoteiros ou Regiões por atos que demonstrem ações
de caráter excepcional e devotamento ao dever,
nobreza de caráter e de sentimentos, elevado
espírito escoteiro ou relevantes serviços à causa
escoteira.

1871

Tiradentes, Medalha (Brasil)
A Medalha Tiradentes foi instituída pela Resolução Nº 359 de 08 de agosto de 1989 e é destinada
a premiar pessoas que hajam prestado relevantes serviços à causa pública do Estado do Rio
de Janeiro. A entrega da Medalha Tiradentes é
realizada apenas uma vez em cada ano, sempre
no dia 21 de Abril, dia de Tiradentes. A Medalha
Tiradentes será acompanhada de Diploma, no
an da comenda terá a efígie do Protomartir da
Independência do Brasil – Joaquim José da Silva
Xavier – e a legenda “ Assembléia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro” e, no re, a inscrição
“ Libertas Quae Será Tamen”, circundada pelo
contorno geográfico do Brasil.

1871A

Tirol, Medalha do Tirol – 1914/1918
(Austria)
Essa Medalha de bronze dourado foi instituída
em 07 de fevereiro de 1928, e entregue até março
de 1940. Durante este período, cerca de 120.000
Medalhas foram entregues. A condecoração era
deferida à todos os naturais da região montanhosa do Tirol que serviram na Primeira Guerra
Mundial bem como àqueles que, entre 1915 e
1918 participaram na defesa da província.
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1872

Trisha Kti Potta, Ordem dos (Nepal)
A Ordem dos Trisha Kti Potta, foi criada em 27 de
novembro de 1937 pelo rei Tribhuban Bir Bikram
Shah Dev. Para atribuições notáveis para a causa
da nação. Graus : Cinco Classes. Fita: Azul com
branco e listras verdes nas bordas.

1873

Torre e Espada, Ordem da (Portugal)
Dom João , Príncipe Regente, ao chegar ao Rio
de Janeiro, instituiu, em 13 de Maio de 1808, a
primeira Ordem no Brasil e, ainda, na América
do Sul. Posteriormente,foi regulamentada, em
29 de novembro do mesmo ano. Criada para
comemorar seu desembarque em nossa terra
e a salvação da monarquia portuguesa, serviu,
também, para “premiar os distintos serviços de
alguns ilustres estrangeiros,vassalos de meu antigo e fiel aliado El Rei da Grã-Bretanha,que me
acompanharam com muito zelo nesta viagem”.
Apesar de ter sido a primeira ordem criada no
Brasil, a Ordem da Torre e Espada foi instituída
como Ordem portuguesa, e assim se conservou
durante a permanência, entre nós ,da sede do
Governo Português. Nesse período, não foi entregue a brasileiros. Em 182, quando Dom João
VI retornou a Portugal, transferiu-se também,
para lá os livros de registro da Ordem. Insígnia
: Medalhão redondo com a efígie do Príncipe
Dom João ,circundado por orla azul-ferrete com
a legenda : “JOÃO D. G. REG. DE PORT. PRINCIPE
DO BRASIL”, encimado por torre redonda. Re :
Igual ao an ,com alteração no medalhão para
grinalda de carvalho atravessada por espada, e na
legenda para “VALOR E LEALDADE”.Fita e banda
azul. Graus : Cavaleiro,Comendador e Grã-Cruz.

1874

Tosão de Ouro, Ordem do (Espanha)
A Ordem do Tosão de Ouro é uma Ordem de Cavalaria espanhola fundada em 10 de janeiro de
1429 pelo rei Felipe III, Duque de Borgonha para
celebrar o seu casamento com a princesa portuguesa Isabel de Portugal, Duquesa da Borgonha,
filha do rei de Portugal Dom João I.

1875

Tomas Masaryk, Ordem de
(Tchecoslováquia)
A Ordem de Tomas Masaryk foi criada em 9 de
Julho de 1994, para agraciar aqueles que tenham
favorecido as causas da Tchecoslováquia e dos
Direitos Humanos. Classes : 5 Classes. Fita: Branca
com faixa azul no centro e bordas vermelhas.

1876

Transferência de Poder,
Medalha da (Indonésia)
A Medalha para marcar a Transferência de Poder
de Sukarno para Suharto foi criada em 1965. Fita:
Branca com listras verdes.

1877

Trabalho, Medalha de
(Republica Socialista da Yugoslavia)
A Medalha de Trabalho foi instituída em 1º de
Maio de 1945 e, descontinuada em 1991. Comenda destinada às contribuições à economia,
produção e construção do comunismo. Fita: Azul
com quatro listras vermelhas.

1878

Trabalho, Medalha do
(Costa do Marfim)
A Medalha do Trabalho foi instituída em 9 de
fevereiro de 1963 e, era destinada a premiar os
cidadãos que tenham desenpenhado ou desenvolvido idéias para o desenvolvimento da área
trabalhista no país. Graus: 1ª,2ª,3ª, e 4ª classe.
Fita : Laranja listrado de branco e verde.

1879

Trabalho, Ordem do (Peru)
A Ordem do Trabalho foi criada em 12 de Abril
de 1964, para agraciar os serviços relevantes
prestados ao trabalhador. Graus: Grã – Cruz,
Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.
Fita: Verde com bordas amarelas e vermelhas.

1880

Trabalho, Ordem do
(Republica Socialista da Yugoslavia)
A Ordem do Trabalho foi instituída em 01 de
Maio de 1945 e, descontinuada em 1991. Era
destinada às contribuições à economia, produção

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

e construção do comunismo. Graus: 1ª, 2ª e 3ª
Classe. Fita: Azul com listra vermelha ao centro.

1881

Trabalho, Ordem do
(Republica Popular da Albânia)
A Ordem do Trabalho foi instituída em 13 de
outubro de 1945, pelo governo da Republica
Popular da Albânia. Era destinada à premiar os
cidadãos,coletividades, instituições publicas e organizações sociais para o trabalho para a construção do socialismo; de trabalho e a melhoria das
técnicas para aumentar a produção do trabalho;
para a evolução posterior da ciência, engenharia,
artes,educação e cultura, e para o mérito especial
na liderança organizacional. Possuía três Classes:
1ª Classe – Medalha de ouro; 2ª Classe: Medalha
de prata; 3ª Classe: Medalha de bronze. Fita era
verde com listras vermelhas: uma na 1ª , duas
na 2ª e três na 3ª classe.
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na Europa. Foi destinada aos cidadãos, coletividades, instituições públicas e organizações sociais
para atender e superar os planos e ultrapassagem
das quotas de trabalho por um período ininterrupto de seis meses, para demonstrar a melhor
conservação dos recursos na produção, para
modificar o equipamento fornecido com êxito,
pois a capacidade de liderança em vários setores
trabalhistas, e para um bom trabalho nas artes,
educação e cultura. Fita: verde.

1885

Trabalho na Guerra Patriótica,
Medalha de (Rússia URSS)
A Medalha de Trabalho na Guerra patriótica foi
criada em 6 de junho de 1945, para agraciar os
trabalhadores que serviram no setor industrial
para a União Soviética de junho de 1941 até maio
de 1945. Fita : Vermelha com uma faixa verde
central e bordas amarelas.

1882

1886

A Ordem do Trabalho foi instituída em 1951, pelo
governo socialista da Tchecoslováquia, por mérito
extraordinário na economia, industria, agricultura
ou comércio no Estado ou Serviço Público; de
sucessos extraordinários em eventos científicos,
experimentais ou outras atividades culturais. Fita:
Azul escuro com uma larga faixa azul central.

A Medalha da União Nacional dos Trabalhadores
Angoleses, foi instituída em 1978, para premiar
todos os trabalhadores que se destacaram pelo
seu valor em determinadas áreas da economia,
indústria, agricultura que resultou em atividades
para o desenvolvimento da nação. Uma classe
somente. Fita vermelho escuro com branco e
bordas verdes.

Trabalho, Ordem do
(Tchecoslováquia)

1883

Trabalhadores, Medalha dos
(Angola)

Trabalho, Condecoração
Belga pelo (Bélgica)

1887

Instítuida para premiar por tempo de serviço
na Industria (esmalte azul) ou na agricultura
(esmalte verde), nas duas categorias ouro por
30 anos e prata para 25 anos de serviços. Esta
condecoração foi instituída originalmente em 07
de novembro de 1847 e, mudou sua forma, bem
como o seu título, em 1958.

A Medalha de Trafalgar foi criada em 1805 por
Matthew Boulton, para agraciar marinheiros e
fuzileiros navais presentes na batalha .

1884

Trabalho, Medalha do
(Republica Popular da Albânia)
A Medalha do Trabalho foi instituída em 13 de outubro de 1945, logo após o término da Segunda
Guerra Mundial, com o advento do comunismo

Trafalgar, Medalha de (Reino Unido)

1888

Trégua na Palestina, Medalha da
(Nações Unidas)
A Medalha representativa da Supervisão da Trégua na Palestina, fundada em junho de 1948, para
ajudar como Mediador na Comissão de Trégua no
cessar-fogo na Palestina solicitado pelo Conselho
de Segurança da ONU e, dar apoio e segurança nas
Colinas de Golan, foi criada para agraciar os soldados
que participaram ativamente nessa operação.
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1889

Três Estrelas, Ordem das (Letônia)
A Ordem das Três Estrelas é atribuída por ordem de mérito no serviço para a Letônia. Foi
estabelecida em 1924 em memória do fundador
da Letônia. Seu lema é “ Per áspera ad astra”. A
Ordem tem cinco níveis e três tipos de Medalhas de honra. Graus: Grã-Cruz, Grande Oficial,
Comendador, Oficial e Cavaleiro.

1890

Três Ordens: Cristo-Aviz-Santiago,
Ordem das (Portugal)
A Banda das Três Ordens é a insígnia privativa da
magistratura presidencial portuguesa, que não
pode ser usada fora do exercício do cargo de Presidente da Republica Portuguesa. É uma atribuição simbólica que distingue o Presidente como
Grão-Mestre de todas as Ordens Honorificas de
Portugal. A Banda é constituída por três faixas,
uma de cada cor: a púrpura representa a Ordem
de Santiago da Espada; o verde : representa a
Ordem de Avis e o vermelho representa a Ordem
de Cristo. A Banda das Três Ordens Portuguesas,
começou a ser utilizada no reinado de D. Maria I,
reunindo assim numa só insígnia as três Ordens
(Cristo, Avis e Santiago da Espada), das quais os
monarcas eram Grão-Mestres. Distintivo: Medalhão oval, com 33 mm x 25 mm, com motivos
decorativos, de ouro, em recorte aberto e perfilado do mesmo metal, com 50 mm x 65 mm,
com três ovais de eslamte branco, carregada cada
uma do distintivo de uma das três Ordens e com
uma bordadura de esmalte da respectiva cor da
Ordem, contida em filetes de ouro, ficando o de
Cristo em chefe, o de Avis à dextra da ponta e o
de Santiago à sinistra da ponta, colocados os dois
últimos, respectivamente, em banda e em barra.

1891

Treze de Infantaria da Baviera,
Medalha (Império Austro-Hungaro)
A Medalha Comemorativa do 13 de Infantaria
da Baviera foi criada em 1901, para agraciar os
soldados do 13 de Infantaria da Baviera, que desempenharam serviços gloriosos para o exército
austro-hungaro. Fita: Amarela com uma tarja
preta central e estreitas listras pretas nas bordas.

1892

Treze Séculos, Ordem dos
(Republica Popular da Bulgária)
A Ordem dos 13 Séculos da Bulgária, foi instituída em
abril de 1968, para marcar os 13 séculos de existência
da Bulgária. Graus: Grã-Cruz e Grande Oficial. Fita: Cinza
com listras brancas, verde e vermelha.

1893

Trezentos Anos de São Petersburgo,
Medalha de (Rússia Federação)
A Medalha de 300 Anos de São Petersburgo foi
criada em 19 de Fevereiro de 2003, para os detentores de Medalhas da URSS, Defesa de Leningrado e 250 Anos de Leningrado, que serviram na
Grande Guerra Patriótica e, aqueles que fizeram
uma contribuição significativa para o desenvolvimento de São Petersburgo. Fita: Vermelha com
pequenas bordas brancas e uma faixa verde ao
centro tendo uma estreita linha verde escuro.

1894
Trezentos Anos da Marinha
Russa (Rússia Federação)
A Medalha comemorativa dos 300 Anos da Marinha Russa, foi criada em 10 de Fevereiro de
1996, para premiar todos os componentes da
Marinha, assim como os civis que contribuiram
para o desenvolvimento maritimo na Rússia. Fita:
branca com listras azuis.

1895

Trégua na Palestina, Medalha
da (Canadá)
A Medalha Trégua na Palestina,destinada à ONU,
foi instituída em 1950.Detalhes da Missão: Fundada em junho de 1948, para ajudar o mediador
e a Comissão de trégua na supervisão do cessar
fogo na Palestina realizado pelo Conselho de
Segurança da ONU. Fita: Azul com listras brancas
estreitas na borda.

1896

Trinta Anos, Medalha de Serviço
de (Republica da Áustria)
Para os militares que completarem trinta anos de
serviço e excepcionais contribuições ao exército.
Fita:Branca com uma listra vermelha, com dupla
faixa central e bordas vermelhas.
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1897

1900

A Medalha comemorativa dos “Trinta Anos da
Polônia Comunista” foi criada em 2 de Fevereiro
de 1974, para aqueles que entre 1944 e 1974,haviam trabalhado ou servido ao Estado Popular da
Polônia. Fita : Vermelha com três listras escuras
ao centro e bordas escuras.

Criada pelo Decreto Nº 33.245 de 08 de Julho de
1953. A ser conferida a membros do magistério
e à instituições ou personalidades que prestaramou venham prestar relevantes serviços ao
Magistério do Exército. Características : modelo
aprovado por Portaria Nº 358, de 29 de agosto de
1953, do Ministro da Guerra . Medalha circular,de
prata ou prata dourada, arrematada, na base,
com dois florões de louros. An : a efígie do Marechal Trompowsky (Patrono do Magistério do
Exército). Re : o distintivo do Magistério do Exército. Fita : de seda chamalotada, de cor carmim,
com friso central dividido em duas partes iguais,
com as cores nacionais verde e amarelo. Foi declarada de valor oficial, podendo ser usada com
os uniformes militares pelo Decreto Nº 33.245.

Trinta Anos da Polônia Comunista
(Polônia)

1897A
Trinta Anos da Republica da Coréia
(Coréia do Sul)
Medalha comemorativa aos 30ª Anos da Republica da Coréia do Sul.

1898

Trinta Anos da Independência,
Medalha (Papua N. Guiné)
A Medalha comemorativa dos Trinta Anos da Independência de Papua Nova Guiné foi criada em
2005, para premiar os funcionários do governo.
Fita: Preta e vermelha com uma listra central
branca e bordas amarelas.

1899

Tripé Precioso, Ordem do (China)
A Ordem do Tripé Precioso foi criada em 15 de
Maio de 1929, para agraciar os soldados chineses
que tenham contribuído para a segurança nacional. Fita: Azul com bordas brancas.

Trompowsky Marechal,
Medalha (Exército – Brasil)

1901

Trono, Ordem do (Marrocos)
A Ordem do Trono foi criada em 16 de Maio de
1963, para agraciar os civis e militares de mérito.Graus: 5 Classes. Fita: Vermelha com bordas
verdes.

1902

Trujillo, Grande Cordão Presidente
(Republica Dominicana)
A Ordem de Trujillo foi criada em 13 de junho
de 1938 e, descontinuada em 6 de dezembro
de 1961. Era outorgada aos Chefes de Estado e
altas autoridades de chancelaria. Classes : Cinco
Classes. Fita: Branca com bordas verdes.
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1903

U

União das Forças de Defesa, Medalha (Emirados Abu Dhabi)
Condecoração instituída em 1969 como o Truvial
Omã Scouts . Medalha de Serviço, que se tornou
a União das Forças de Defesa, em 1971. Este, por
sua vez se tornou parte das Forças Armadas dos
Emirados Árabes Unidos. Criada para premiar o
serviço de 8 anos. A roseta é adicionada para o
serviço de 12 anos e um barrete quando completar 16 anos.

1904

Unificação, Medalha da (Tanzânia)
A Medalha da Unificação foi criada para marcar a
união entre Tanganira e Zanzibar em 26 de Abril
de 1964, dando origem à Tanzânia. Fita: Azul e
Branca.

1905

Ushakov, Ordem dos (Rússia URSS)
A Ordem dos Ushakov foi criada em 3 de Março
de 1944, para agraciar os oficiais navais pelo
destaque na liderança dos marinheiros e demais
servidores da Marinha. Graus: 1ª e 2ª Classes.
Fita: Branca com uma listra azul ao centro e
bordas azuis.

1906

Ushakov, Medalha de (Rússia URSS)
A Medalha de Ushakov foi criada em 3 de Março
de 1944, para agraciar a coragem pessoal durante a guerra no mar ou na defesa das fronteiras
marítimas. Fita: Azul e branco e azul escuro nas
bordas.

1907

Ushakov, Medalha de
(Rússia – Federação)
A Medalha de Ushakov foi criada em 2 de Março
de 1994, para agraciar os membros da Marinha
Russa para ações meritórias. Fita: Cinza com
bordas brancas e azuis.
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V

Vietnã, Medalha do (Austrália)
A Medalha do Vietnã foi instituída em 8 de junho
de 1968, pela rainha da Inglaterra, para condecorar os soldados que tiveram participação ativa no
Vietnã, entre 29 de maio de 1964 e 27 de janeiro
de 1973. Fita: Amarela com três listras estreitas
vermelhas e bordas vermelhas, com uma listra
azul escuro para a esquerda e azul claro para a
direita.

1909
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1912

Valor, Medalha de (Israel)
A Medalha de Valor foi criada em 1973 , para
agraciar a suprema bravura no campo de batalha.
Fita: Amarela.

1913

Valor Prisional, Medalha de
(África do Sul)
A Medalha de Valor Prisional foi criada em 26
de fevereiro de 1968 e, descontinuada em 1980.
Para agraciar os membros do Serviço Prisional
que arriscam ou perdem a vida tentando salvar os
outros. Fita: Vermelha com bordas verde e ouro.

Vietnã, Medalha do (Estados Unidos)

1914

A Medalha do Vietnã foi instituída em 8 de julho
de 1965, para os membros das Forças Armadas
dos Estados Unidos, que serviram a qualquer
momento entre 4 de Julho de 1965 e 28 de
março de 1973, no Vietnã e, ou na Tailândia ,
Laos, Camboja, em apoio direto a operações no
Vietnã. Fita: Amarelo com três listras vermelhas
ao centro e bordas verdes.

A Medalha de Valor foi criada em 17 de Janeiro
de 1940 pelo Presidente Manuel L. Quezon, para
agraciar os soldados por gentileza de destaque
no rosto do inimigo. Fita: Vermelha com estrelas
douradas.

1910

Vietnã, Medalha do
(Republica da Coréia)
A Medalha do Vietnã foi criada em 1971, para
agraciar os soldados que lutaram na guerra do
Vietnã no período de 1965-70. Fita: Púrpura com
3 listras brancas no centro e bordas brancas.

1910A

Val Paraíso, Medalha de (Chile)
Val Paraíso é uma comuna do Chile. Possui excelente
porto e, principalmente, é a sede do Poder Legislativo
do país. Essa Medalha foi criada para homenagear
àqueles que se dedicam ao serviço legislativo.

1911

Valor, Medalha de (Singapura)
A Medalha de Valor foi criada em 1987 e, revisada em 2 de agosto de 1996, para agraciar qualquer pessoa que pratique um ato de coragem
em uma situação perigosa. Fita: Branca com uma
listra roxa ao centro ladeado por ruelas estreitas
roxas e bordas vermelhas.

Valor, Medalha de (Filipinas)

1915

Valor Militar, Medalha de (Itália)
Instituída em 26 de Março de 1833, pelo Rei
Carlos Alberto da Sardenha (fita azul escuro) ;
Medalha de Valor Civil, instituída em 30 de Abril
de 1851 ( três listras verticais iguais : vermelho,
branco e verde. Medalha de Valor Marítimo ,
instituída em 15 de Abril de 1860 (fita azul escuro,
orlada de branco). A Medalha é de ouro, prata e
bronze e do mesmo modelo para as três. Durante
a I Guerra Mundial a Medalha de Valor Militar foi
concedida aos militares que praticaram ações de
bravura excepcional em combate. Para cada ato
subseqüente de valor , o beneficiário foi premiado com um barrete da classe correspondente.

1916

Valor Militar, Medalha (Comores)
Medalha instituída pelo sultanato de Comores,
para premiar os oficiais e soldados que se tenham
destacado nas forças armadas da nação. Fita
verde com três listras amarelas.
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1917

1922

Medalha portuguesa destinada a premiar feitos
de armas distintos no exercício do comando
de tropas, atos extraordinários e individuais de
coragem e dedicação praticados em campanha
ou em tempo de paz. É de ouro ou prata e usa-se do lado direito pendente de seda, ondeada,
dividida longitudinalmente e nove faixas iguais,
quatro brancas e cinco azul –ferrete.

A Medalha de Varsóvia 1939-1945, foi criada
em 26 de Outubro de 1945, para agraciar os defensores de Varsóvia em 1939, os membros do
movimento de resistência na área de Varsóvia,
os rebeldes de 1944 e libertadores de 1945. Fita:
Vermelha com listras amarelas.

Valor Militar, Medalha de (Portugal)

1918

Valor ao Trabalho, Medalha
(Rússia – Federação)
A Medalha Valor ao Trabalho foi criada em 5 de
junho de 2000, para agraciar trabalhadores civis
das Forças Armadas com realizações meritórias.
Fita: Preta, laranja, vermelha e azul.

1919

Vanuatu, Ordem de (Vanuatu)
A Ordem de Vanuatu foi instituída em 1987,
para premiar os cidadãos para as realizações ou
serviço distinto. Graus: Distintivo de Honra, Medalha de Serviços Distintos, Medalha de Vanuatu
e Vanuatu Serviço Meritório. Fita: Vermelho,
preto,amarelo e verde.

1920

Vasa, Ordem de (Suécia)
Ordem sueca instituída por Gustavo III, em
1776, destinada a recompensar os artistas, os
agricultores, os comerciantes e os industriais. A
ordem compreende seis classes.É uma cruz grega
suspensa de uma fita verde. Vasa, nome de uma
dinastia sueca oriunda do Upland, cujo fundador
foi Gustavo Eriksson (1523) e se extinguiu em
1654,com a abdicação de Cristina.

1921

Vasco Nunes de Balboa,
Ordem de (Panamá)
A Ordem da Vasco Nunes de Balboa foi criada
em 1º de Julho de 1941, para agraciar serviços
distintos. Graus: Extraordinária da Grande Cruz,
Grande Cruz, Grande Oficial, Comendador e Cavaleiro. Fita: Roxa com uma faixa amarelo ao centro.

Varsóvia 1939 – 1945,
Medalha de (Polônia)

1922A

Verdun, Medalha de (França)
A Medalha de Verdun foi criada em 20 de novembro de 1916, pelo Conselho Municipal de
Verdun, para comemorar o heroísmo dos seus
defensores. Originalmente destinada a quem
serviu na frente de Verdun entre 21 de fevereiro
de 1916 e 02 de novembro de 1916, a Medalha
foi, na verdade, concedida àqueles que serviram
nos setores de Argonne e St. Mihiel entre 31 de
julho 1814 e 11 de novembro de 1918.

1923

Veteranos da Guerra Civil Espanhola, Medalha de (Bulgária)
A Medalha de Veteranos da Guerra Civil Espanhola – 1939 – foi instituída em 28 de Maio de 1974,
para homenagear todos os cidadãos e soldados
búlgaros e estrangeiros que participaram das
Brigadas Internacionais, na luta contra os nacionalistas de Franco. Fita: Listrada em vermelho,
amarelo, violeta, branco e verde.

1924

Veteranos de Guerra, Cruz de Mérito
(Ducado de Anhalt)
A Cruz de Mérito dos Veteranos de Guerra foi instituída em 1867 pelo Duque Albert I do Ducado
de Anhalt, para premiar os soldados que haviam
lutado como voluntários pela Alemanha. Uma classe
somente. Fita: verde escuro com bordas vermelhas.

1925

Veteranos da Revolução,
Medalha de (Argélia)
A Medalha de Veteranos da Revolução argeliana, foi instituída pelo governo da Argélia para
premiar os veteranos de guerra que lutaram
pela independência da Argélia. Uma só classe:
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1ª Classe. Fita: metade branca e metade verde
com bordas vermelhas.

1926

Veteranos do Trabalho,
Medalha dos (Rússia URSS)
A Medalha de Veteranos do Trabalho foi criada
em 18 de janeiro de 1974, para agraciar os trabalhadores em idade de aposentadoria para marcar
o seu serviço na industria, cultura, medicina,
educação,etc... Pode ser concedida aos membros
das Forças Armadas Russas ao se aposentarem.
Fita: Cinza,com três listras vermelhas sobre fundo
branco ao lado esquerdo.

1927

Vida, Medalha da (Islândia)
A Medalha da Vida foi criada em 9 de outubro
de 1950, para agraciar aqueles que salvam a vida
de um islandês com risco da própria vida. Graus:
Ouro e prata. Fita: Azul.

1928

Vietnã, Medalha do
(Nova Zeelândia)
A Medalha do Vietnã foi criada emjulho de
1968, para agraciar o serviço no Vietnã em 29 de
maio de 1964, pelo menos, 28 dias a bordo do
navio,um dia na terra com uma unidade operacional ou 30 dias em outras funções. Fita: Amarelo com três listras centrais vermelhas comuma
borda azul escura e outra azul claro.

1928A
Vietnã, Medalha do
(Republica do Vietnã)
Medalha instituída em agosto de 1950, para
galhardoar atos de heroísmo e outros serviços
de importância à defesa da Republica do Vietnã.

1929
Vinte Anos de Serviço, Medalha
(Paquistão)
A Medalha de Vinte Anos de Serviço foi criada
em 1992, para agraciar os soldados que completaram Vinte Anos de serviços prestados à Forças
Armadas. Fita: Vermelha com três listras cinzas.
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1930

Vinte Anos do Exército, Medalha
(Republica Socialista da Yugoslavia)
A Medalha comemorativa aos 20 Anos do Exército da Yugoslavia foi instituída em 1961, para
premiar as Forças Armadas yugoslavas. Fita: Azul.

1931

Vinte Anos da Vitória de
Khalkin (Mongólia)
A Medalha comemorativa aos 20 anos da Vitória
de Khalkin foi criada em 1959, para agraciar os
soldados que participaram desse evento militar.

1932

Vinte Anos do Exército,
Medalha dos (Nicarágua)
A Medalha comemorativa dos 20 anos do Exército da Nicarágua foi estabelecida em 1999, para
agraciar os membros do Exército Nacional. Fita:
Amarelo, preto, branco, vermelho e verde.

1932A
Vinte Anos da Republica da
Coréia (Coréia do Sul)
Medalha comemorativa dos Vinte Anos da Republica da Coréia do Sul.

1933

Vinte Anos da Revolução,
Medalha dos (Cuba)
A Medalha Comemorativa dos 20 Anos da Revolução Cubana , foi instituída por Fidel Castro,
para a comemoração desse importante evento
revolucionário. Fita: Vermelho com bordas em
preto e um branco com a banda larga verde
no centro.

1934

Vinte e Três de Agosto,
Medalha (Cuba)
A Medalha 23 de Agosto foi instituída em 1985
pela Federação das Mulheres Cubanas, para o
trabalho de promoção da vida familiar, saúde e
assistência social na comunidade. Fita: Vermelha
com uma listra branca e azul ao centro.
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1935

1940

A Medalha comemorativa dos 25 Anos da Republica Popular da Mongólia foi criada em 1946
para agraciar os cidadãos que tenham prestado
relevantes serviços à Republica. Fita: Vermelha
com bordas amarelas.

A Ordem da Virtude da Aeronáutica foi criada em
31 de Março de 2000, para agraciar os aviadores
com excelentes serviços prestados à Aeronáutica. Graus: Grande Oficial, Comendador, Oficial e
Cavaleiro. Fita: Azul claro com listras em prata ao
centro e nas bordas.

1936

1941

A Ordem de 25 de Fevereiro de 1948, foi instituída em 1949, para agraciar todos os cidadãos
que contribuíram no esforço de guerra para a
libertação da Checoslováquia.Graus: Estrela de
Prata, Medalha de Prata e Medalha de Bronze.
Fita: Vermelha.

A Medalha da Virtude da Marinha foi criada em
1936 como Medalha da Marinha e rebatizada
em 1938. Para agraciar os atos de coragem ou
de bravura no mar. Graus: Ouro, Prata e Bronze.
Foi modificada e retida pela Republica em 1954.
Fita: Azul claro com listras azuis mais escuras.

1937

1942

A Medalha Vir Chakra, foi instituída em 1952.
Fita: Azul e laranja.

A Ordem das Virtudes foi criada em 14 de Abril de
1915 , pelo Sultão Hussein Kamil, para agraciar o
mérito e o trabalho efetivo das mulheres. Graus:
Grande Cordão, Oficial, Comendador e Cavaleiro.
Fita: Cinza com bordas de ouro.

Vinte e Cinco Anos da Republica
Popular da Mongólia, Medalha
(Mongólia)

Vinte e Cinco de Fevereiro de 1948,
Ordem de (Checoslováquia)

Vir Chakra, Medalha (Índia)

1938

Virtude Militar, Medalha da
(Republica Socialista da Yugoslavia)
A Medalha da Virtude Militar foi instituída em
29 de Dezembro de 1951 e, descontinuada em
1991. Para agradecer o serviço proeminente nas
Forças Armadas. Fita: Vermelha com bordas azuis
e brancas.

1939

Virtude Militar, Ordem da (Polônia)
A Ordem da Virtude Militar foi criada em 1º de
Agosto de 1919 e premiado até os dias atuais.
Para os soldados das Forças Armadas polonesas
ou forças aliadas, independentemente de sua
classificação, exclusivamente para ações de bravura e coragem com o risco de suas vidas ante um
inimigo armado, acima e além do dever. Graus:
Grã-Cruz, Comendador, Cavaleiro, Cruz de Ouro
e Cruz de Prata. Fita: Azul com listras pretas nas
bordas.

Virtude da Aeronáutica,
Ordem da (Republica da Romênia)

Virtude da Marinha,
Medalha da (Reino da Romênia)

Virtudes, Ordem das (Egito)

1943

Virtudes, Ordem das
(Republica Árabe do Egito)
A Ordem das Virtudes foi criada em 1915, pelo
Sultão Hussein Kamil, e restabelecida sob a Republica em 1953, para premiar as mulheres por
mérito – mas, na prática , sobretudo, dada às
esposas de homens importantes.Classes: 1ª,2ª e
3ª Classes. Fita: Cinza com bordas de ouro.

1944

Vytautas - O Grande,
Ordem de (Lituânia)
A Ordem de Vytautas – O Grande – foi criada em
1 de Setembro de 1930, para agraciar os Chefes
de Estado e Embaixadores e re-estabelecida em
12 de setembro de 1991,com aproclamação da
Republica, para os serviços ao Estado da Lituânia. Graus: Grã-Cruz, Estrela, Grande Oficial, Comendador e Cavaleiro. Fita : Branca com bordas
laranja.
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1945

1950

A Ordem da Vitória foi criada em 15 de Janeiro de
1996, para premiar aqueles que participaram e,
se distinguiram na Revolução Romena de 1989.

A Medalha da Vitória foi criada em 1945, para
agraciar os soldados que lutaram durante a 2ª
Guerra Mundial. Fita: Branca com bordas vermelhas e listras verdes.

1945A

1951

Vitória, Ordem da
(Republica da Romênia)

Vitória na Guerra dos Balkans –
1913 – (Romênia)
Medalha romena da Vitória na segunda guerra
dos Balkans – 1913 “Medalia Avintul Tarii”, instituída em 07 de novembro de 1913, após a vitória
sobre a Bulgária e concedida para militares da
Romênia que participaram desta guerra.

1946

Vitória, Ordem da (Rússia URSS)
A Ordem da Vitória foi criada em 8 de Novembro
de 1943, para agraciar os generais com excelente
trabalho no comando militar.Fita: Vermelha com
listras laranja,verde, cinza, marron e azul.

1947

Vitória, Medalha da (Bangladesh)
A Medalha da Vitória foi instituída em 1971 para
marcar a vitória na guerra de Independência de
Bangladesh. Fita: Amarela com uma faixa central
vermelha com bordas verdes escuras e estreitas
arestas em azul claro.

1948

Vitória 1914 - 18,
Medalha da (Bélgica)
A Medalha da Vitória de 1914 – 18, foi instituída
em 15 de julho de 1919, para agraciar o serviço
dos soldados do Exército belga que foram mobilizados entre 1º de agosto de 1914 e 11 de
novembro de 1918. Fita: Duplo Iris.

1949

Vitória , Medalha da (Grécia)
A Medalha da Vitória foi instituída em 27 de
agosto de 1919, para premiar o serviço dos soldados do Exército grego que lutaram durante a
1ª Guerra Mundial. Fita: Duplo Íris.

Vitória, Medalha da (Iraque)

Vitória, Medalha da (Brasil)
Criada pelo Decreto Nº 16074, de 23 de Junho
de 1923. Agraciar os combatentes da 1ª Guerra
Mundial para manter os sentimentos de eterna
camaradagem que fizeram sobre os campos de
batalha e assegurar, pela recordação durante a
paz, a grandeza das Nações Aliadas. Recompensar os militares e civis que prestaram efetivo
serviço de guerra, pelo espaço mínimo de três
meses. Características: bronze fosco. An: figura
simbólica da vitória, contornada por duas palmas
(símbolo do triunfo militar). Re: Escudo Nacional
contornado pelos escudos das Nações Aliadas,
tudo circundando pela inscrição “ Grande Guerra,
pela Civilização”. Fita: igual para todos os países
aliados cujas cores são as de dois arco-iris justapostos pelo lado vermelho, com um fio branco
em cada bordo.

1952

Vitória da Resistência,
Medalha da (China)
A Medalha da Vitória da Resistência foi criada em
1945, para o serviço na China, Birmânia e Índia,
durante a Segunda Guerra Mundial. Fita: Amarelo
com bordas vermelhas e azuis.

1953

Vitória sobre a Alemanha,
Medalha da (Rússia URSS)
A Medalha da Vitória sobre a Alemanha foi criada
em 9 de Maio de 1945, para agraciar os militares
com, pelo menos, três meses de serviço durante
a Grande Guerra Patriótica e, civis ao serviço das
Forças Armadas Russas por seis meses de serviço.
Fita: Laranja com três listras pretas.
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1954

Vitória sobre o Japão,
Medalha (Rússia URSS)
A Medalha da Vitória sobre o Japão foi criada em
30 de Setembro de 1945, para agraciar o pessoal
de serviço e trabalhadores civis das Forças Armadas Russas que lutaram contra os japoneses de 8
a 23 de agosto de 1945. Fita: Vermelho, branca
e amarela.

1955

Vitória sobre o Japão,
Medalha (Mongólia)
A Medalha comemorativa dos 30 Anos da Vitória
sobre o Japão, foi criada em 1975, para agraciar
os cidadãos que participaram dessa memorável
guerra.

1956

Vitoria e Alberto,
Ordem Real de (Grã-Bretanha)
A Real Ordem de Vitória e Alberto foi uma Ordem
Britânica instituída em 1862 pela Rainha Vitória,
e aumentada em 1864, 1865 e 1880. Nenhuma
concessão foi feita após a morte da Rainha Vitória. A Ordem teve quatro classes e foi concedida
somente às mulheres. Para as primeiras três
classes, o emblema consistiu em um medalhão
da Rainha Vitória e Alberto, o Príncipe Consorte,
diferindo apenas no tamanho e formato das jóias.
Todos os quatro medalhões eram ornamentados
por uma coroa, que era unida a uma curva de
seda branca do moiré.

1957

Vitoriana, Ordem Real
(Grã-Bretanha)
A Real Ordem Vitoriana é uma Ordem de Cavalaria criada pela rainha Vitória em 21 de Abril de
1896, para recompensar os serviços civis e militares. A Ordem possui cinco classes, na seguinte
classificação : Cavaleiro da Grande Cruz ou Dama
da Grande Cruz; Cavaleiro Comandante ou Dama
Comandante; Comandante; Tenente e Membro.
Membros não agraciados por serviços prestados
ao soberano, eram nomeados para galhardia a
receber de acordo com o serviço prestado. A
fita é azul escura, com ourela vermelha, branca
e vermelha. O Dia da Ordem é 20 de junho, dia

da ascensão ao trono da Rainha Vitória. O mote
da Ordem é Victória. A Ordem é a segunda mais
baixa dentro do sistema de honras britânico ,
maior apenas que a mais Excelente Ordem do
Império Britânico.

1958

Vitório Veneto, Ordem de (Itália)
A Ordem de Vitório Veneto foi instituída com
um único posto de Cavaleiro em 1968, “ para
expressar a gratidão da nação” aos condecorados
com a Cruz de Guerra aos que tinham lutado,
por seismeses, na Primeira Guerra Mundial e, ou
conflitos anteriores. A Ordem é concedida por
Decreto do Presidente da Republica, Chefe da Ordem, por recomendação do ministro da Defesa.

1959

Vladimiro , Ordem de São (Rússia)
No dia do aniversário de sua coroação,a imperatriz Catharina II fundou, em 1782, esta Ordem,
em memória do principe que havia introduzido
a religião cristã na Rússia. A Ordem compõe-se de quatro classes. Qualquer individuo que,
arriscando a vida, salvar do fogo ou da água dez
pessoas, tem o direito de ser admitido na Ordem
de São Vladimir. A fita é vermelha, com uma orla
negra da cada lado.

1960

Voluntário, Medalha do Serviço
(Canadá)
A Medalha do Serviço Voluntário foi instituída
em 22 de Outubro de 1943, para agraciar os
voluntários canadenses que tenham prestado,
pelo menos, 18 meses, de serviço, entre 3 de
setembro de 1939 e 1º de março de 1947. Fita:
Azul Royal com listras escarlates e bordas verdes.

1961

Voluntários, Medalha de
(Luxemburgo)
A Medalha de Voluntários 1914/18, foi criada em
10 de Maio de 1923 pela Grã-Duquesa Charllote,
para agraciar os voluntários que lutaram durante
a primeira guerra mundial. Fita: Azul e branco
com listras horizontais e bordas vermelhas.
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1962

1964

A Medalha de Voluntários 1940/45 foi criada
em 12 de Setembro de 1945, para agraciar os
serviços prestados pelos Aliados e a Resistência,
entre 10 de maio de 1940 e 8 de maio de 1945.
Fita: Azul e branca com listras horizontais com
bordas vermelhas.

A Medalha de Voluntários para a Coréia foi instituída em 1991, para agraciar todos os cidadãos
voluntários que prestaram serviços na Coréia
entre 27 de junho de 1950 e 17 de julho de 1954.
Fita: Amarela com uma faixa vermelha no centro
separada por pequena faixa branca e listras azuis
nas bordas.

Voluntários, Medalha de
(Luxemburgo)

1963

Voluntários na Coréia,
Medalha (Canadá)

Voluntários Combatentes do
Exército, Medalha dos (Lituânia)

1965

A Medalha dos Voluntários Combatentes do Exército foi criada em 1921, para agraciar os soldados
veteranos da guerra de 1918-20. Fita: Verde com
três listras amarelas e vermelhas.

A Medalha Voluntários da Cruz foi criada em
setembro de 1945, para agraciar todos os voluntários do exército. Fita: Azul com bordas amarelas
e ramo no centro.

Voluntários da Cruz (Finlândia)
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1966

W

Waterloo, Medalha de
(Brunswick - Hanover)
A Medalha de Waterloo foi instituída em 14 de
dezembro de 1815, para comemorar a vitória
sobre Napoleão Bonaparte na famosa batalha de
Waterloo. Essa comenda era destinada à todos
os Oficiais e soldados que participaram da Campanha Napoleônica . Fita: Amarelo pálido, com
largas listras azuis nas bordas.

1967

Wellington Ambulâncias,
Medalha (Nova Zeelândia)
A Medalha Wellington Ambulâncias foi criada em
16 de fevereiro de 1956, pelo Conselho de Administração das Ambulâncias de Wellington,para
o serviço de 12 anos na Wellington. Fita: Branca
com uma listra vermelha ao centro.
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1968

Y

Yêmen, Medalha do (Nações Unidas)
A Medalha do Yêmen foi criada para agraciar os
soldados das Nações Unidas que participaram da
Missão no Yêmen entre julho de 1963 e setembro
de 1964.

1969

Yatay, Medalha do (Uruguai)
A Medalha do Yatay foi criada em 30 de Setembro de 1865, para agraciar a participação dos
soldados uruguaios que lutaram na Batalha de
Yatay. No Yatay em 17 de agôsto de 1865, a Tríplice Aliança liderada pelo Presidente do Uruguai
General Venâncio Flores Barrios (1808 – 1868),
incluindo 2.400 uruguaios, atacaram as forças
paraguaias inflingindo uma derrota severa. Graus:
Prata e bronze. Fita: Branca com quatro listras
azuis.

1970

Yat Sem,Ordem de (Taiwan)
A Ordem de Yat Sem foi criada em 1941, para
agraciar contribuições extraordinárias à segurança nacional. Fita: Azul e branca com bordas
vermelhas.

1970A

Yser, Medalha de (Bélgica)
Em 16 de outubro de 1914 o 3º Corpo de Reserva Alemã atacou os postos belga a leste do Yser.
Este foi o movimento de abertura de um esforço
concentrado por parte dos alemães para romper
e virar o flanco norte da frente aliada na posse
do Exército belga que foi posicionado a partir
da costa em Nillport para Ypres via Dixmude, ao
longo da linha do canal de Ypres. A leste seguiu
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ao longo da frente toda por muitos dias, mas os
belgas liderados pelo próprio Rei Alberto, a um
custo de 60 mil baixas, muitos homens ficaram
feridos, um terceiro de sua força. Esta Medalha
comemora a “Batalha de Yser”. A Medalha foi
instituída a 18 de outubro de 1918 para a concessão àqueles que tinham lutado ao longe do
rio Yser entre 17 a 31 de outubro de 1914. A
Medalha pode ser atribuída a titulo póstumo ,
e aos soldados aliados. Um Decreto de 05 de
fevereiro de 1934 deu à Medalha o novo título
de “Cruz de Yser”.

1971

Yugoslávia, Ordem da
(Republica Socialista da Yugoslavia)
A Ordem da Yugoslavia foi instituída em 1º de
fevereiro de 1954, para agraciar Chefes de Estado estrangeiros que tenham contribuído para o
desenvolvimento e fortalecimento da paz e da
cooperação entre as nações. Fita: Violeta.

1972

Yugoslávia, Medalha da
(Nações Unidas)
A Medalha da Yugoslávia foi instituída em fevereiro de 1992, para a Missão de cessar-fogo na
ex-Yugoslávia e manutenção da Paz na região.
Fita: Azul com uma faixa vermelha ao centro
tendo linhas brancas nas laterais e bordas verde
e preta.

1973

Yugoslavia, Medalha para
a antiga (NATO)
A Medalha para a antiga Yugoslávia foi criada para
o serviço por 30 dias com as Forças da OTAN na
ex-Yugoslávia ou em 90 dias, em apoio da missão
na Grécia, Itália, Hungria e Áustria. Fita: Azul com
listras brancas nas bordas.
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1974

Z

Zeelândia, Medalha da Nova
(Reino Unido)
A Medalha da Nova Zeelândia foi criada em 1º de
Março de 1869, para agraciar o serviço durante os
levantes Maori 1845 – 47 e Nova Zeelândia 1860
-66. Fita: Azul escuro com uma faixa vermelha
central.

1975

Zeal, Medalha de (Rússia Imperial)
A Medalha de Zeal foi criada em 1801, para
agraciar os suditos da Coroa pela prestação de
serviços à Rússia.

1976

Zhukov, Ordem dos
(Rússia – Federação)
A Ordem dos Zhukov foi criada em 9 de Maio de
1994, para agraciar os Comandantes das Forças
Armadas Russas por serviços distintos em defesa
da Federação Russa. Fita: Amarelo – Ouro com
faixa central branca, azul e vermelha.

1977

Zhukov, Medalha
(Rússia – Federação)
A Medalha Zhukov,foi criada em 9 de Maio de
1994, para agraciar ex-militares e civis em serviço
durante a Grande Guerra Patriótica 1941 – 45,
e para os que servem os militares de coragem
em defesa do Estado. Fita: Metade Vermelha,
Metade laranja com três listras pretas.
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Relação das Medalhas,
Ordens e Comendas
militares
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01- Ordem de Abdon
Calderon - Equador

04 - Medalha Aceh Indonésia

02 - Ordem de Abdullah
Hussain - Jordânia

05 - Medalha de Ação em
Combate - Estados Unidos
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03 - Medalha de Abtao - 1866
- Peru

06 - Medalha Ação Civica
Militar - Filipinas

07 - Medalha de Ação
Humanitária - Estados Unidos

08 - Medalha de Administração e
Competencia Técnica - Jordânia

09-Ordem do Mérito de Adolfo
de Nassau - Comendador com
a Coroa - Luxemburgo

09 - Ordem do Mérito de
Adolfo de Nassau - Estrela Luxemburgo

09 - Ordem do Mérito de
Adolfo de Nassau - Grã-Cruz Luxemburgo

09 - Ordem do Mérito de
Adolfo de Nassau - Oficial Luxemburgo
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09-Ordem do Mérito
de Adolfo de Nassau Comendador com a Coroa
- estrela - Luxemburgo

10 - Medalha da Administração
Pública - ouro e prata - Singapura

10A-Medalha da
Administração Pública Militar Ouro - Singapura

11 - Medalha Afeganistão 1878
- 80 - re - Reino Unido

12 - Medalha da Africa do Sul re - Africa do Sul

13 - Medalha Achievement
Aérea - - Estados Unidos

14 - Ordem de Alawaidis
Sharifian - Comendador Marrocos

14 - Ordem de Alawaidis
Sharifian - Estrela - Marrocos

14 - Ordem de Alawaidis
Sharifian - Grande Oficial e
oficial - Marrocos

14 - Ordem de Alawaidis
Sharifian - Grande Oficial
Estrela - Marrocos

09-Ordem de Adolpho de
Nassau - Grão Ducado de
Luxemburgo

10A-Medalha da
Administração Pública Militar Bronze - Singapura
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14 - Ordem de Alawaidis
Sharifian - Grã-Cruz - Marrocos

15-Ordem de Ali Muhammad estrela - Egito

15 - Ordem de Muhammad
Ali - Grande Estrela - Egito

15 - Ordem de Muhammad
Ali - Egito

17- Medalha de Alfabetização
- Afeganistão -

18A-Ordem de Abd al-Karim
Oasim - 1a Classe - Iraque

18-Medalha de Honra das
Alfandegas - Classe 3 - Costa do
Marfim

19 - Ordem de Albert
- Cavaleiro de 1a Classe Reino da Saxonia
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15 - Ordem de Muhammad
Ali - Grande Cordão - Egito

16-Medalha do Almirante
Gorshkov - Russia - Federação

18A-Ordem de Abd al-Karim
Oasim - Estrela - Iraque

19 - Ordem de Albert - Reino
da Saxonia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

266

21- Medalha AfeganistãoRep.Biello-Russia

19 - Ordem de Albert - Estrela
da Grã-Cruz - Reino da Saxonia

20 - Medalha da Alfandega Gabão

022-Afonso X - O Sábio

023 - Afonso XII.png

24-Medalha Dom Afonso
Henriques - Portugal

25 - Medalha Africa Central Reino Unido

26 - Ordem do Africano Cavaleiro - Libéria

26 - Ordem do Africano Estrela - Libéria

26 - Ordem do Africano Grande Comendador - Libéria

27-Ordem do Mérito da Africa
Central - Estrela da Grã-Cruz Republica Centro-Africana

27-Ordem do Mérito da Africa
Central - Grande Oficial e
Grã-Cruz - Republica CentroAfricana
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28-Ordem do Mérito Agricola
- Cavaleiro e oficial- Laos

29 - Ordem da Agricultura - Egito

29-Ordem da Agricultura Cavaleiro - Egito

30-Águia de Ouro, Ordem da
( Alemanha )

31-Ordem da Águia de Ouro
- Cazaquistão

31-Ordem da Águia de Ouro Estrela - Kazaquistão

32 - Ordem da Águia Asteca 4a Classe - México

32 - Ordem da Águia Asteca Estrela - México

32 - Ordem da Águia Asteca
- Grã-Cruz - México

33 - Ordem da Águia Branca Estrela da Grã-Cruz - Polonia

33 - Ordem da Águia Branca Grã-Cruz - Polonia

33-Ordem da Águia Branca
- Grande Comendador Polonia
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33-Águia Branca, Ordem da

34-Ordem da Aguia Branca Servia

035- Ordem da Aguia Mexicana

36-Ordem da Aguia Negra Reino da Albania - Grã-Cruz

36-Ordem da Aguia Negra Reino da Albânia - Oficial

36-Ordem da Águia Negra Reino da Albânia - Grande
Oficial - Estrela

37-Ágruia Negra, Ordem
da -( Alemanha )

37-Ordem da Aguia Negra Estrela - Prussia

38 - Ordem da Aguia Romana
- Itália

39-Águia Vermelha, Ordem da
( Alemanha )

39-Ordem da Aguia
Vermelha - Prussia

39-Ordem da Aguia Vermelha
- Reino da Prussia
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39-Ordem da Aguia Vermelha
com coroa e espadas - Reino
da Prussia

40-Aguia Silesiana

42-Medalha do Serviço de
Ambulancia-Australia

43-Ordem da Amizade Tchecoslováquia

45-Medalha da AmizadeRepublica Popular da China

46-Ordem da Amizade das
Nações - Republica de BieloRussia

48 - Ordem da Amizade dos
Povos - Russia

49-Ordem da Amizade Entre
os Povos - Republica Popular
Democrática do Afeganistão
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41-Ordem de Ahmed ShadRepublica Popular Democrática
do Afeganistão

44-Ordem da Amizade - Gabão

47-Ordem da Amizade do
Povo - Russia - Federação

50-Medalha Amir Ghazi
Amanullah - Republica
Democrática do Afeganistão
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51-Medalha da Antarctica
Estados Unidos

54-Medalha da Antartica Nova Zeelândia

52-Medalha Angkatan Ratu
Adil - Indonésia

55-Medalha de Serviços
Antartica - Australia

53-Ordem de Anna
Betancourt - Cuba

56-Medalha dos Andes Argentina

57-Medalha de Angola - Cuba

58-Aniversário da
Republica da Coréia

59-Medalha do Aniversário da
Revolução Saur - Republica do
Afeganistão

59-Ordem de Al Nahayyan Emirado de Abu Dhabi

60-Medalha de Apoio de
Combate -Estados unidos

60-Medalha de Apoio de
Combate--EUA
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61-Ordem de Albert Alemanha

61-Ordem de Alberto o Urso
- Comendador - Ducado de
Anhalt - Alemanha

61-Ordem de Alberto o Urso Cavaleiro de 1a Classe - Ducado
de Anhalt - Alemanha

61-Ordem de Alberto o Urso Medalha de Mérito - Ducado
de Anhalt - Alemanha

61-Ordem de Alberto o Urso
-Estrela da Grã-Cruz - Ducado
de Anhalt - Alemanha

61-Ordem de Alberto o Urso
- Cavaleiro de 2a Classe Ducado de Anhalt - Alemanha

62-Ordem de AlbertoCavaleiro-Reino da Saxonia

62-Ordem de Alberto-GrãCruz-Reino da Saxonia

63-Ordem da Alcantara

64 - Ordem de Alexandre Bulgária

64 - Ordem de Alexandre Comendador - Bulgária

63A-Almirante Tamandaré
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64-Ordem de Alexandre - Colar
da Grã-Cruz - Reino da Bulgária

65-Alexander Carl - Medalha Ducado de Anhalt

066-Alexandrino de
Alencar-Brasil

67-Medalha de Altruismo 1954 - Mongólia

67-Medalha de Altruismo 1967 - Mongólia

68-Medalha da Ajuda
Alimentar - Belgica

69-Medalha de Apoio Logistico
no Vietnã - Austrália -

70-Medalha de Apreço - Israel

71-Medalha do Ar Estados Unidos

071A-Ordem do Arado de
Ouro - Philipinas

72-Medalha Arma da Reserva
Estados Unidos

73-Medalha do Armistício Austrália
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74-Medalha de Artes e Letras -

75-Medalha Armadas de
Angola - Angola

76-Medalha da Defesa do
Artico - - Russia URSS

77-Medalha Ashoka Chakra 2a Classe - India

78-Medalha da Amizade Republica Arabe do Egito

79-Ordem de Antonio
Maceo - Cuba

79-Ordem de Antonio
Maceo - Cuba

80-Ordem da Anunciação

74-Medalha de Artes e Letras Gustav V - Suécia

80-Ordem da Anunciação - Itália

81-Medalha dos 70 Anos de
Gustavo V - Suécia

82-Medalha dos 85 anos de
Gustavo V - Suécia
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83-Aniversário de Gustavo
V - Suécia

86-Medalha da Associação de
Bombeiros - Nova Zeelândia

87A-Diploma da Medalha
da batalha de Aisne-França

89-Medalha Artista do Povo Republica Popular da Albânia

84-Aniversário 1300
Anos da Bulgária

85-Medalha da Guerra
Ashantee - Reino Unido

87-Ordem das Artes e das
Ciencias - Cavaleiro - Republica
Arabe do Egito

87-Ordem das Artes e das
Ciências - Egito

87A-Medalha da Batalha de
Aisne-França

88-Medalha do Artista
Benemérito - Republica
Popular da Albânia

90-Medalha de Serviço Ativo Australia

91-Medalha de Serviços
Ativos 1945 - 75 - Austrália
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92-Medalha de Atos de
Espera - Grécia

93-Medalha de Atos
Excepcionais - Grécia

94-Medalha de Atos
Meritórios - Egito

95-Ordem de Avis

96-Ordem Militar de Ayacucho
- Grande Oficial Estrela - Peru

96-Ordem Militar de
Ayacucho - Cavaleiro - Peru

96-Ordem Militar de Ayacucho
- Grande Oficial - Peru

96-Medalha de Ayacucho
1824 - Peru

97-Ordem da Australia Medalha

97-Ordem da Austrália Companheiro - Australia

98-Medalha de Atirador Austrália

92-Medalha de Atos de Espera
- 2o tipo - Grécia
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99-Ordem por Atos de
Bravura - Republica
Popular da Albânia

100-Medalha Azad Kashmir Paquistão

101-Ordem da Bandeira do
Trabalho - 1a Classe - Polonia

101-Ordem da Bandeira do
Trabalho - 1a Classe - Polonia

101-Ordem da Bandeira do
Trabalho - 2a Classe - Polonia

101-Ordem da Bandeira do
Trabalho - 2a Classe - Polonia

102-Ordem da Bandeira do
Trabalho - 1a Classe - Republica
Popular da Albânia

102-Ordem da Bandeira do
Trabalho - 2a Classe - Republica
Popular da Albânia

103-Ordem da Bandeira Republica Popular da Albânia

104-Ordem da bandeira
Nacional - 1a Classe Coréia do Norte

104-Ordem da Bandeira
Nacional - 2a Classe - Coréia
do Norte

105-Ordem da Bandeira
Vermelha - 1o Tipo - Russia
URSS
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105-Ordem da Bandeira
Vermelha - 2o Tipo - Russia
URSS

106-Ordem da Bandeira
Vermelha do Trabalho Tipo 2 - Russia URSS

107-Ordem da Bandeira da
Yugoslavia - 1a Classe Estrela
- Republica Socialista da
Yugoslavia

107-Ordem da Bandeira
Yugoslava - Escudo - Republica
Socialista da Yugoslavia

105-Ordem da Bandeira
Vermelha - 3o e 4o TipoRussia URSS

106-Ordem da Bandeira
Vermelha do Trabalho - Tipo
3 - Russia URSS

107-Ordem da Bandeira
Yugoslava - 2Classe Estrela
- Republica Socialista da
Yugoslavia

108-Ordem da Bandeira de
Guerra - - Yugoslavia
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106-Ordem da Bandeira
vermelha do Trabalho tipo 1 - Russia URSS

107-Ordem da Bandeira
Yugoslava - 2a Classe - escudo
- Republica Socialista da
Yugoslavia

107-Ordem da Bandeira
Yugoslava - 4 Classe - Republica
Socialista da Yugoslavia

109-Ordem da Bandeira
Vermelha - 1945 - Mongólia
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109-Ordem da Bandeira
Vermelha - Versão 1940 Mongólia

109-Ordem da Bandeira
Vermelha - Versão 1945 Mongólia

109-Ordem da Bandeira
Vermelha de Valor Militar Versão 1926 - Mongólia

109-Ordem da Bandeira
Vermelha do Trabalho Civil - Mongólia

109-Ordem da Bandeira
Vermelha do Trabalho Mongólia

109-Ordem da Bandeira
Vermelha - Valor - Mongólia

110-Ordem da Bandeira
Vermelha - Tchecoslováquia

111-Ordem da Bandeira
Vermelha - Republica Popular
do Afeganistão

112-Badge de Piloto da Baviera

113-Badge de Piloto da
Prussia

109-Ordem da Bandeira
Vermelha - Versão 1931 Mongólia

109-Ordem da Bandeira
Vermelha - Versão 1970 Mongólia
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114-Badge Baronete Nova Zeelândia

117-Medalha do Baltico - Reino Unido

118-Ordem do Banho

119A-Medalha Bartolomeu de
Gusmão - Aeronautica - Brasil

115-Badge de Ferido em
Combate - Alemanha

118-Ordem do Banho - Badge

118-Ordem do Banho - Reino
Unido

119A-Medalha Bartolomeu de
Gusmão-Brasil
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116-Medalha da baia dos
Porcos - Cuba

118-Ordem do Banho Estrela - Reino Unido

119-Medalha Bartolomeu
Szemere - Hungria

120-Barão de Laguna
- Medalha - Brasil
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121-Baronete - Inglaterra Reino Unido

121-Baronete - Nova Escócia Reino Unido

122-Medalha Basuto Reino Unido

123-Grande Medalha de
Bauhinia - Hong Kong

124-Medalha da Batalha do Nilo
- cobre bronzeada - Reino Unido

124-Medalha da Batalha
do Nilo - cobre-dourada Reino Unido

124-Medalha
da Batalha do
Nilo em 1798
- ouro - Reino
Unido

125-Medalha da Batalha Naval
do Riachuelo - Brasil

127-Medalha para a Batalha
de Karama - Jordânia

128-Medalha da Batalha de
Tampere ( 1918 ) - Finlândia

126-Medalha da batalha de
Waterloo Reino Unido

129-Medalha Batalhão de
reconhecimento Bechyne
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130-Ordem do Braço Direito 1a Classe - Nepal

130-Ordem do Braço
Direito - Estrela - Nepal

132-Ordem do Brasão Nacional
- 2a Classe - Estônia

132-Ordem do Brasão
Nacional- 1a Classe - Estônia

130-Ordem do Braço
direito - 2a Classe - Nepal

131-Ordem do Brasão de
Armas de Ouro com Espadas Bosnia-Herzegovina
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130-Ordem do Braço Direito 3a Classe - Nepal

132-Ordem do Brasão de
Armas Nacional - Estonia

132-Ordem do Brasão Nacional - 132-Ordem do Brasão
Estrela - Estônia
Nacional - Estônia

132-Ordem do Brasão Nacionalestônia

133-Ordem dos Bravos Republica Popular da Albânia
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134-Medalha de Bravura Republica de Bielo-Russia

136-Medalha de Bravura Austrália

135-Medalha de Bravura - Grécia

137-Medalha de
Bravura - Servia

135A-Medalha de bravura
- - Nova Zeelândia

138-Medalha de Bravura Alemanha

139-Medalha de Bravura no
Campo - prata - Suécia

139-Medalha de Bravura no
Campo - Suécia

140-Medalha de Bravura Civil Republica Popular da Albânia

141-Medalha de Bravura Militar
- Reino do Afeganistão

142-Medalha de Bravura Abecásia

143-Medalha de Bravura Rodésia
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144-Medalha de Bravura Ducado de Saxe-Altenburg

145-Medalha de Bravura Bangladesh

147-Medalha de Bravura Militar 147-Medalha de recompensa à
- Guerra do Paraguai - Brasil
Bravura Militar - Brasil

148-Medalha de Honra por
Bravura - Jamaica

150-Medalha Bravura
Policial - Paquistão

149-Medalha de Bravura Cavaleiro - Canada

151-Medalha por Bravura Austrália
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146-Medalha de Bravura Republica Popular da Albânia

147A-Medalha de bravura da
Liga das Organizações Navais
Alemãs-Alemanha-

149-Medalha de Bravura Oficial - Canada

152-Medalha por Bravura - Bahamas
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153-Medalha por Bravura
- Republica Popular
Democrática do Afeganistão

154-Medalha de Bravura
durante Serviço - Cuba

155-Ordem de Bravura Paquistão

156-Medalha de Bravura Tanzânia

157-Ordem da Bravura - Siria

158-Medalha de Bravura Malawi

159-Medalha de Bravura Republica do Iraque

160-Ordem da Medalha de
Bravura - Bronze - Hong Kong

160-Ordem da Medalha de
Bravura - Ouro - Hong Kong

160-Ordem da Medalha de
Bravura - Prata - Hong Kong

161-Medalha de Bravura Tipo 1 - Russia URSS

161-Medalha de Bravura - Tipo
2 - Russia URSS
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162-Medalha de Bravura 1o Tipo- Republica Socialista
da Yugoslavia
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162-Medalha de Bravura - Tipo
2 -Republica Socialista da
Yugoslavia

163-Medalha de Bravura Bronze - Irlanda

165-Ordem para Bravura
- Republica Socialista da
Yugoslavia

166-Ordem do Bem-Estar Comendador - Grécia

166-Ordem do Bem-Estar Estrela - Grécia

166-Ordem do Bem-Estar Medalha de Ouro - Grécia

167-Ordem da beneficencia Comendador - Grécia

167-Ordem da beneficencia
- Estrela - Grécia

167-Ordem da Beneficencia Grécia

169-Ordem da Benemerencia
- Ordem do Mérito

164-Medalha de Bravura Russia Federação

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

286

169-Ordem da Benemerencia
- Portugal

170-Medalha de Benevolencia
- - Egito

171-Medalha de Benemérito da
Policia - Ouro - Itália

172-Ordem de Bernardo
O’ Higgins - Chile

172-Ordem de Bernardo O’
Higgins - Grã-Cruz - Chile

173-Ordem de Berthold Ducado de Baden

174-Escola Militar de Rezende

174-Medalha Marechal
Bittencourt - Exército - Brasil

175-Medalha da Birmânia
1824 - 26 - Reino Unido -Prata

175-Medalha da Birmânia
1824-26 -Reino Unido

176-Medalha de Boa Conduta
Tonga

172-Ordem de Bernardo O’
Higgins - Cavaleiro - Chile

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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177-Medalha de Boa Conduta
de Bombeiros - Nova Zeelândia

178-Medalha de Boa
Conduta - Kelantan

179-Medalha de Boa Conduta Bahamas

180-Medalha de Boa
Conduta - Ilhas Fiji

181-Medalha de Boa
Conduta da Força Aérea Estados Unidos

182-Medalha de Boa Conduta
da Marinha - Estados Unidos

182-Medalha de Boa Conduta
da Marinha - Estados Unidos

183-Medalha de Boa Conduta
Costa e Geodetic - EUA

185-Medalha de Boa Conduta
da Policia - Malawi

186-Medalha de Boa Conduta
nas Prisões - Malawi

184-Medalha de Boa Conduta
- Malawi

187-Medalha de Boa
Conduta - Tanzânia
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188-Medalha de Boa Conduta
- 1o tipo - Grécia

190-Bodas de Prata da Rainha
- - Dinamarca

191-Ordem dos Bogdan
Khemelnitsky - 3a Classe Russia URSS

192-Ordem da Cruz de Boyoca Grã-Cruz - Colombia

188-Medalha de Boa Conduta 2o tipo - Grécia

191-Ordem dos Bogdan
Khemelnitsky - 1a Classe Russia URSS

192-Ordem da Cruz de Boyoca Comendador - Colombia

193-Medalha de Bom Serviço
- Singapura

189-Medalha das Bodas 1953 - Luxemburgo

191-Ordem dos Bogdan
Khemelnitsky - 2a Classe Russia URSS

192-Ordem da Cruz de
Boyoca - Estrela da Grã-Cruz
- Colombia

194-Medalha do Bombeiro Dinamarca

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

195-Medalha dos Bombeiros
- - Reino Unido

198-Medalha de Bons Serviços Emirado de Abu Dhari

201-Medalha de Bons
Serviços - Escoteiro

204A -BundesvedienstkreuzAlemanha

196-Medalha dos Bombeiros
- Jamaica

199-Medalha de Bons Serviços
Nas Prisões - Namibia
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197-Medalha do Bombeiro
Voluntário - Austrália

200-Medalha de Bons
Serviços - Brasil

202-Medalha de Bolsa de
Estudos - Etiópia

204-Ordem Nacional de
Burkina Fasso

205-Medalha de Cadetes Austrália

206-Medalha Chaconia - Ouro
- Trinidad e Tobago

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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206-Medalha Chaconia - prata
- Trinidad e Tobago

206-Medalha Chaconia Bronze - Trinidad e Tobago

207-Ordem dos Capacetes
Azuis - Cavaleiro - Republica
da Austria

207-Ordem dos Capacetes
Azuis - Comendador Republica da Austria

207-Ordem dos Capacetes
Azuis - Oficial - Republica da
Austria

208-Medalha da Ordem do
Mérito Militar de Charles
Frederick - Ducado de Baden

208-Ordem do Mérito Militar
de Charles Frederick - Ducado
de Baden

209-Medalha Chagai - Paquistão

211- Ordem da
Calatrava
210-Ordem de Chiang Kai Shek
- Taiwan

210-Ordem de Chiang Kai
Shek - Estrela - Taiwan

212-Medalha de Callao - 1866 Generais - Peru

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

212-Medalha de Callao 1866 - Oficiais - Peru

214-Ordem do Camboja Grande Oficial

216-Medalha Campanha
Sul Africana 1834 - 53 ReinoUnido

218-Colar da Ordem do
Cardo - Grã Bretanha
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213-Ordem do Capitão José
Quinones - Grã-Cruz - Peru

214-Ordem do Camboja Estrela do Grande Oficial

214A-Ordem de Camilo
Cienfuegos - Cuba

215-Medalha da Campanha da
Dinamarca - Império AustroHúngaro

216-Medalha da Campanha
Contra El Salvador e Honduras Guatemala

218-Estrela da Ordem do
Cardo - Grã Bretanha

217-Medalha Campanha de
Inverno - Alemanha

218-Medalha da Ordem do
Cardo - Comendador - Grã
Bretanha

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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218-Ordem do Cardo

221-Ordem de Carol I - Colar Reino da Romenia

221-Ordem de Carol I - Grã-Cruz
- Badge - Reino da Romenia

222-Ordem da Casa Real Companheiro - Malasia

219-Ordem de Carlos J. Finlay
Cuba

221-Ordem de Carol I Grande Oficial - Estrela Reino da Romênia

221-Ordem de Carol I - Grã-Cruz
- Estrela - Reino da Romênia

222-Ordem da Casa Real Estrela - Malasia

220-Carlos III, Ordem - Grã Cruz

221-Ordem de Carol I - Grande
Oficial - Reino da Romênia

221-Ordem de Carol I - Grã-Cruz
- Reino da Romênia

223-Ordem de Camarões
- Estrela do Grande Oficial Camarões
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223-Ordem de CamarõesGrande Oficial - Camarões

226-Medalha da Campanha
contra Bachha-I-Saqqa - Reino
do Afeganistão

229-Medalha da Campanha das
Malvinas - Argentina

231A-Campanha
Ultramarina - França
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224-Medalha de Campanha Malí

225-Medalha da Campanha do
Haiti - Estados Unidos

227-Medalha da Campanha
Catamarca - Argentina

228-Medalha da Campanha de
Luson - Filipinas

230-Campanha de Mysore 179092 - Reino Unido

232-Medalha de Campanha Brasil - Exército

231-Medalha da Campanha da
Itália - aeronautica - Brasil

233-Medalha de
Mato Grosso - Brasil

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

294

234-Medalha da Guerra
Cisplatina-Brasil

240-Medalha da Campanha de
Nacala - Malawi

243-Medalha de Campanha
Americana - Estados Unidos

245-Cruz da Campanha do
Paraguai - 2 Classe - Uruguai

238-Medalha da campanha
Sutlej - 1846 - Reino Unido

241-Ordem da Campanha
Palestina - Siria

244-Medalha de Campanha Tonga

245-Cruz da Campanha do
Paraguai - 3 Classe - Uruguai

239-Medalha de Campanha no
Sahara - Espanha

242-Medalha da Campanha do
Exército Filipino - EUA

244A-Medalha da Campanha
de Madagascar - França

246-Medalha do Atlantico Sul Aeronautica - Brasil

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

247-Medalha Comemorativa
das Campanhas das Forças
Armadas Portuguesas - 1971

249-Medalha de Mérito
no Campo da Glória Grau Ouro - Polonia

250-Ordem do canadá

250-Ordem do Canada - Oficial
- Canada

247-Medalha de Campanha
do Exército Português

249-Medalha de Mérito no
Campo da Glória - Prata Polonia

250-Ordem do Canada Companheiro - Canada

250A-Ordem da Casa de Alberto
o Urso - Medalha de Mérito Ducado de Anhalt - Alemanha
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248-Medalha Comemorativa
das Campanhas - Portugal

249-Medalha de Mérito no
Campo da Glória - Bronze Polonia

250-Ordem do Canada Membro - Canada

251-Cruz de Cavaleiro da
Ordem da Casa de Hohenzollern
- Reino da Prussia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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251-Ordem da Casa Real de
Hohenzollern - Prussia

251-Ordem da Casa Real
de Hohenzollern - Reino da
Prussia - 2 tipo

252-Medalha Comemorativa do
Casamento do Rei Christiano IX
e Rainha Louise - Dinamarca

252-Medalha do Casamento
do Rei Christiano IX e Rainha
Louise - cavaleiro - Dinamarca

254-Ordem da Caridade Estrela - Império Otomano

255A-Captura dos Rodrigues,
Bourbon e Ile de France Reino Unido

254-Ordem da Caridade Império Otomano

256-Medalha Capitão Václav
Morávka - Tchecoslováquia

251-Ordem da Casa Real
de Hohenzollern - Reino da
Prússia

253-Medalha dos 100 Anos da
Capital Sofia - Bulgária

255-Medalha da Captura do
Ceylão 1795 - 96 - Reino Unido

257-Cavaleiro da Grande Cruz
da Ordem da Espada - Suécia
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258-Cruz de Cavaleiro da
Ordem Militar de Joseph
Maximilian - Reino da Bavária

259-Ordem
dos Cavaleiros
da Concórdia Placa - Itália

260-Ordem dos Cavaleiros
da Obediência - Malta

261-Cavaleiro Bacharel Badge 1926 - Inglaterra

262-Caxias

263-Medalha do Caucaso Russia URSS

265-Medalha do Censo Russia Federação

266-Medalha dos 150 Anos dos
Bombeiros - Republica de BieloRussia
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259A-Ordem dos Cavaleiros
Falcon do Ducado
de Saxe Weimar

261-Cavaleiro Bacharel Distintivo de 1973 - Reino Unido

264-Medalha do Centenário
de Christian IX 1818 - 1918
- Dinamarca

267-Ordem Nacional do Cedro
- Estrela - Libano
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267-Ordem Nacional do Cedro Grande Cordão - Libano

267-Ordem Nacional do Cedro
- Oficial - Libano

268-Medalha dos
125 Aniversário da
Confederação - Canada

269-Medalha do Centenário
- - Nova Zeelândia

270-Medalha do Centenário
- - Canada

271-Centenário do
regimento 92 ( Brunswick)

272-Medalha Certificado de
Mérito - - Estados Unidos

273-Certificado de Honra Cingapura

273A-Medalha de ChateauThierry-França

274-Medalha da Chechênia Russia Imperial

275-Ordem do Céu Azul e
Branco - China

275-Ordem do Céu Azul e
Branco - Estrela - China
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276-Medalha Choibalsan Mongólia

277- Ordem de
Che Guevara Cuba
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279-Medalha do Chipre Nações Unidas

280-Medalha da Campanha
de Chitral - Reino Unido

281-Medalha do Rei Christian
X do Juizo - Dinamarca

282-Cia Britânica da Africa do
Sul - Reino Unido

283-Condecoração de Honra
para as Ciencias e as Artes Republica da Austria

284-Ordem dos Cinco Vulcões Cavaleiro - Guatemala

285-Medalha de 50 Anos da
Vitória na Grande Guerra
Patriótica - Russia Federação

285A-Medalha 50 Anos da
Policia - Mongólia

286-Medalha Comemorativa
dos 50 Anos do Reinado
de Franz Joseph - Império
Austro Hungaro

287-Medalha do 50 Aniversário
da Independência - India
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288-Medalha Comemorativa
dos 50 Anos da Revolução Cuba

289-50 Anos de Reino-Império
Austro-Húngaro

290-Medalha dos 50 anos de
Serviço - Ducado de Anhalt

290-Medalha dos 50 anos de
Serviço - Ducado de Anhalt

291-Real Ordem do Cisne

292-Ordem do Mérito Civil Marrocos

294-Medalha Civil - Austrália

294A-Combate Naval
de Iquique - Chile

294A-Combate Naval do
Iquique - Chile - 2

295-Ordem da Combate 1970 - Mongólia

296-Medalha Comemorativa
1915-18 ( Combatente ) Reino
da Bulgária

295-Ordem de Combate 1945 - Mongólia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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297-Comenda do Exército Zimbabue

298-Comenda Presidencial Indonésia

299-Medalha do CongoNações Unidas

300-Colar de Honra da
Albânia-Reino da Albânia

302A-Medalha Colonial - França

302A-Medalha Colonial - França

303-Medalha da Coluna José
Martí - Cuba

305-Ordem dos Combatentes
na Guerra de Libertação - Cuba

304-Cruz de Combatente Ucrânia

306-Medalha de Comando
Aéreo Militar - Itália

305-Ordem dos Combatentes
na Guerra de Libertação - 2a
Classe - Cuba

307-Medalha da Comemoração Nova Zeelândia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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307A-Medalha Comemorativa
do Fim da 2a Guerra Mundial Tchecoslováquia

310-Comenda do Exército Singapura

308-Comenda Policial Zimbabue

310-Comenda do Exército Prata - Singapura

309-Comenda Militar - Filipinas

311-Comenda da Marinha Singapura

312-Comenda da Força Aérea Bronze - Singapura

313-Medalha Comemorativa de
Comissões de Serviço Especiais Portugal

314-Ordem dos Companheiros
de Honra - Badge - Inglaterra

314-Ordem dos Companheiros
de Honra - Comendador Inglaterra

315-Medalha de Comportamento
Exemplar - Portugal

315-Medalha de
Comportamento Exemplar,
1921, grau Cobre
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316-Concha de Peregrino da
Ordem do Santo Sepulcro de
Jerusalém - Santa Sé

317-Medalha do Concilio
Ecumenico - Vaticano
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318-Medalha para o Primeiro
Congresso do Movimento
Popular de Libertação - Angola

319-Ordem da Concórdia

320-Conde de Anadia

321- Condecoração da Reserva
( Reino Unido )

321A-Condecoração da
Campanha Peruana - 1o Tipo Chile

321A-Condecoração da
Campanha Peruana - III Tipo Chile

322-Condecoração do Ministro
da Defesa - Tchecoslováquia

323-Condecoração Militar Belgica

323A-Condecoração de Lis - 2o
Tipo - França

323A-Condecoração de Liz
- França

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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323B-Condecoração de Valor Chile

323C-Condecoração Naval
Comandante - Chile

324-Ordem do Condor dos
Andes - Bolivia

324-Ordem Nacional do
Condor - Bolivia

324-Ordem Nacional do Condor
dos Andes - Colar - Bolivia

324-Ordem Nacional do
Condor dos Andes - Estrela da
Grã-Cruz - Bolivia

324-Ordem Nacional do
Condor dos Andes - Grande
Oficial - Bolivia

324-Ordem Nacional do Condor
dos Andes - Grã-Cruz - Bolivia

325- Medalha de Conduta
(Quênia)

326-Medalha de Conduta
Distinta - Nova Zeelândia

326-Medalha de Conduta
Distinta(Nova Zeelândia)

327- Medalha de Conduta
Distinta - Grã-Bretanha

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

327-Medalha de Conduta
Distinta - Grã Bretanha

330-Medalha de Distinção
aos mais Bravos Confederação do Equador 2

328-Medalha de Conduta
Exemplar ( Irlanda )

331-Medalha do Congo Belga
( Belgica )
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329-Medalha da Confederação
do Equador - Brasil

331-Medalha do Congo Belga

331A-Medalha do Congo Nações Unidas

332-Ordem do Congresso
Nacional - Brasil

333-Medalha Conquista
Patriótica - Republica Popular
da Albânia

333-Ordem Conquistas
Patrióticas-Republica Popular
da Albânia

333-Ordem das Conquistas
Patrióticas - 2a Classe Republica Popular da Albânia

333-Ordem das Conquistas
Patrióticas - 3a Classe Republica Popular da Albânia
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333-Ordem das Conquistas
Patrióticas - Republica da
Albânia

334-Ordem Conquista
Patrióticas-Republica da Albânia

336-Ordem do Construtor da
Polonia Popular - Polonia

337-Coração Purpura - Estados
Unidos

339-Medalha das Nações
Unidas - Coréia

340-Medalha da Coreia Canadá

340-Medalha da Coreia - Canada

341-Medalha Premio Correa
Lima - Exército - Brasil

342-Ordem do Mérito dos
Correios e Telecomunicações Comendador - Costa do Marfim

343-Ordem da Coragem - Libia

335-Ordem de
Constantino - Itália

344-Medalha da Coragem Paquistão

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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345-Ordem Pessoal da Coragem
- Russia

346-Ordem da Coragem - Russia

347-Medalha de Coragem Uzbequistão

348-Medalha da Coragem Israel

348A-Medalha de Coragem e
Devoção - Djibuti

349-Ordem da Coragem Republica de Bielo-Russia

350-Medalha da CoragemGabão

351-Medalha Correcional Africa do Sul

352-Medalha CorrecionalPapua Nova Guiné

353-Ordem da Coroa Comendador com espadas
- Belgica

353-Ordem da Coroa - Cavaleiro
- Belgica

353-Ordem da Coroa Grande Cruz - Belgica
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353-Ordem da Coroa Grande Oficial - Belgica

353-Ordem da Coroa - Grã-Cruz
Estrela - Belgica

353-Ordem da Coroa - GrãCruz - Belgica

353-Ordem da Coroa - Medalha
de Ouro e prata - Belgica

353-Ordem da Coroa - Palma de
Ouro e prata - Belgica

353-Ordem da Coroa Belga Belgica

353-Ordem da Coroa da
Belgica -Comendador - Belgica

353-Ordem da Coroa da Belgica

354-Ordem da Coroa - Oficial
- Laos

355-Ordem da Coroa Wendish
- Badge - Grão-Ducado de
Mecklenburg-Schwerin

353-Ordem da Coroa da
Belgica - Oficial - Belgica

354-Ordem da Coroa Comendador - Laos
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355-Ordem da Coroa Wendish
- Cavaleiro - Grão-Ducado de
Mecklenburg-Schwerin
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355-Ordem da Coroa Wendish Ducado de Mecklenburg

355-Ordem da Coroa Wendish
- Estrela - Grão-Ducado de
Mecklenburg-Schwerin

355-Ordem da Coroa Wendish
- Grã-Cruz - Grão-Ducado de
Mecklenburg-Schwerin

356-Ordem da Coroa - Prussia
- Alemanha

356A-Ordem da Coroa de
Salomão - Etiópia

357-Ordem da Coroa de Tonga
- Estrela de 1a Classe - Tonga

358-Coroa de Honra do
Cacique - Guiana

359-Ordem da Coroa de Brunei
- Grande Comendador - Brunei

360-Ordem da Coroa de
Carvalho - Estrela - Luxemburgo

360-Ordem da Coroa de Carvalho 360-Ordem da Coroa de Carvalho
- Grande Oficial - Luxemburgo
- Grã - Cruz - Luxemburgo

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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360-Ordem da Coroa de
Carvalho - Grão Ducado de
Luxemburgo

361-Ordem da Coroa de Ferro
- Cavaleiro - Império AustroHungaro

361-Ordem da Coroa de Ferro Comendador - Império AustroHungaro

361-Ordem da Coroa de
Ferro - Estrela da Grã Cruz Império Austro Hungaro

361-Ordem da Coroa de Ferro
- Grã-Cruz - Império AustroHungaro

361-Ordem da Coroa de Ferro
- Império Austro-Hungaro

361-Ordem da Coroa de FerroImpério Austro-Hngaro

361-Ordem da Coroa
de Ferro

362-Ordem da Coroa da
India - Reino Unido

363-Ordem Colonial da Estrela
da Itália

363-Ordem da Coroa - Itália

361-Ordem da Coroa de Ferro
- Classe 3 - Austria
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363-Ordem da Coroa da Itália

364-Ordem da Coroa de Mônaco
- Cavaleiro da Grande Cruz Principado de Mônaco

364-Ordem da Coroa
de Mônaco - Estrela Principado de Mônaco

365-Ordem da Coroa de
Vestfália - Jeronimo usando a
estrela e a cruz de Comendador

366-Ordem da Coroa da
Tailândia - Estrela

366-Ordem da Coroa da
Tailândia - Grande Cordão Thailândia

366-Ordem da Coroa da
Thailândia - Comendador Thailândia

367-Ordem da Coroa - Romenia

367-Ordem da Coroa da
Romenia - Grã-Cruz - Reino da
Romênia

367-Ordem da Coroa da
Rumenia

368-Medalha da Coroação Nepal

369-Medalha da Coroação Suazilândia
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370-Medalha da Coroação
- 1975 - Nepal -

371-Medalha da Coroação de
George VI - - Reino Unido

372-Coroação do Rei Farouk
- Egito

373-Medalha Coronel-General
Dutov ( Russia-Federação )

374-Medalha dos 40o Anos do
Corpo Diplomático - Bulgária

375-Medalha do Corpo do
Exército da Mulher - Estados
Unidos

376- Medalha do Corpo de
Segurança - India

376-Medalha do Corpo de
Segurança - - India

377-Medalha do Corpo Nacional
de Cadetes - - India

377A-Medalha do Corpo Naval
na China - Estados Unidos

378-Cruz do Corpo Auxiliar da
Baviera - Grécia

379-Cruz da Ordem da Casa
Real de Hohenzollern - Prussia
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380-Ordem da casa de
Husseinites - Tunisia
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381-Ordem da Casa de Orange

382-Medalha de Coragem e
Devoção-Djibuti

383-Comenda da Força Aérea Estados Unidos

384-Medalha de Conduta
Distinta - Reino Unido

385-Ordem da Coroa de Johor Cavaleiro Comendador - Johor

385-Ordem da Coroa de Johor
- Colar do Grande Cavaleiro Johor

385-Ordem da Coroa de Johor Companheiro - Johor

385-Ordem da Coroa de
Johor - Grande Cavaleiro
comendador - Johor

386-Medalha Cosmonautas da
Russia - Russia

387-Ordem da Coroa da Malasia
- Comendador - Malasia

387-Ordem da Coroa da
Malásia - Estrela - Malásia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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388-Ordem da Coroa do Japão

391- Ordem da Coroa da
Thailândia-comendador

389-Ordem da Coroa da
Romênia

391-Ordem da Coroa da
Thailândia

390-Coroa da Saxonia

391-Ordem da Coroa
Tailandesa

392-Coroa de Wendish

393-Ordem da Coroa de
Wurttemberg - Alemanha

393-Ordem da Coroa de
Wurttemberg - Estrela Alemanha

393-Ordem da Coroa de
Wurttemberg - Grande Cruz Alemanha

394-Medalha da Coroação - Reino Unido

395-Ordem do Cordeiro Santo Cavaleiro - Finlândia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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395-Ordem do Cordeiro Santo
- Grã-Cruz - Finlândia

396-Corpo Naval na China,
Medalha - Estados Unidos

397-Medalha do Crescente
Vermelho da Coragem Paquistão

398-Medalha da Guerra na
Criméia - Reino Unido

399-Ordem do Crisântemo Distintivo - Japão

399-Ordem do Crisântemo Collar - Japão

399-Ordem do Crisântemo Estrela - Japão

399-Supremo Colar da Ordem
do Crisântemo - Japão

401-Ordem de Cristovão
Colombo - Republica
Dominicana

401A-Cruz de Albert - com
espadas - Reino da Saxonia

400-Ordem de Cristo Portugal

400-Ordem Militar de Cristo

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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402-Cruz Aunus - - Finlândia

403-Cruz de Auschwitz - Polonia

404-Ordem da Cruz da Águia Cruz de Ferro - Estônia

404-Ordem da Cruz da Aguia 2a Classe - Estônia

404-Ordem da Cruz da Águia Cruz de Ouro - Estônia

404-Ordem Militar da Cruz da
Aguia - Cavaleiro - Estonia -

404-Ordem Militar da Cruz
da Aguia - Estonia -

405-Cruz de Aviação - Filipinas

406-Cruz da Aviação 1945 Grécia

407-Cruz de Aviação Aeronautica - Brasil

407-Cruz de Aviação - Fita B Aeronáutica - Brasil

408-Cruz Açoriana - Açores
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409-Cruz Azul - Finlândia

411-Ordem da Cruz Branca

410-Cruz da Baviera - Alemanha

412-Cruz de Bravura - Botsuana

317

410-Cruz da Baviera - com
coroa - Alemanha

413-Cruz de Bravura - Bulgaria

414-Cruz de Bravura Aeronautica - Brasil

415-Cruz de Bravura Militar Portugal

416-Centenário da Cruz de
Boyacá-Colombia

417-Ordem da Cruz de
Boyacá-Colombia

417-Ordem da Cruz de BoyacáEstrela-Colombia

418-Cruz de Bronze do
Zimbabue - Zimbabue
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418-Cruz de Bronze do
Zimbabue

419-Cruz de Bronze - Filipinas

420-Cruz de Campanha do
Royal Navy - Grécia

421-Cruz de Campanha-Brasil

422-Cruz de Combate de 1a e
2a Classes-Brasil

422-Cruz de Combate

423-Cruz de Combatente
-França

423-Cruz de Combatente
Voluntário - França

423A-Cruz de Constancia - Chile

424-Cruz de Carélia - Finlândia

424A-Cruz de Charlotte - Reino
da Saxonia

425-Cruz Careliana - Finlândia
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425-Cruz Kareliana - Finlândia

426-Cruz Comemorativa dos
Voluntários Bávaros - Grécia

427-Cruz Comemorativa da
Guerra da Independência bronze - Grécia

427-Cruz Comemorativa da
Guerra de Independência Grécia

429-Cruz dos Deportados Republica - Polonia

430-Cruz da 1a Divisão Finlândia

431-Cruz da 4a e 5a Divisão
- Finlândia

435-Cruz da Defesa Checa Tchecoslováquia

433-Cruz da 15a Divisão Finlândia

434-Cruz do Rei Haakon VII da
Liberdade- Noruega

436-Cruz de Distinção para
Aviadores - Grã Bretanha

437-Cruz de Distinção na
Guerra - Alemanha - 1 Guerra
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438-Cruz de Elizabeth - re Reino da Romênia

439-Ordem da Cruz Estrelada
- Dama - Império Austro Hungaro

440-Cruz de Ferro de 1914 Alemanha

440-Cruz de Ferro de 2 Classe 1813 - Alemanha

440-Cruz de Ferro de 2a Classe Alemanha

441-Cruz de Ferro - Alemanha

441-Cruz de Ferro de 1a
Classe - 1939 - Alemanha

442-Cruz de Distinção no Ar Estados Unidos

441-Cruz de Ferro Nazista

443-Cruz da Força Aérea Africa do Sul

442-Cruz da Força Aérea Estados Unidos

444-Cruz da Força Aérea - Grécia
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446-Cruz de Cavaleiro da Cruz
de Ferro

447-Cruz Comemorativa dos
60 Aniversário de Reinado de
Franz Joseph - Império AustroHungaro

321

448-Grã-Cruz da Cruz de
Ferro- Alemanha

450-Cruz da Força Aérea George V - Reino Unido

450A-Cruz das Forças
Armadas da Venezuela

451-Cruz de Friedrich August Ducado de Oldenburg

451-Cruz de Friedrich - Ducado
de Anhalt

451-Cruz de Friedrich August Ducado de Oldenburg

451-Frederico Augusto - Cruz
de - Alemanha

452-Cruz do Front - Finlândia

453-Cruz de Galhardia - Vietnã
do Sul

449-Estrela da Grã-Cruz da
Cruz de Ferro - Alemanha
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455-Cruz de George - Nova
Zeelândia

456-Cruz de George - Reino
Unido

457-Cruz Germânica Alemanha

457-Cruz Germânica Alemanha

458-Cruz de Guerra - Noruega

458-Cruz de Guerra - com
espadas - Noruega

458A-Cruz de
Guilherme
- com coroa
- Reino da
Saxonia

459-Cruz Quisling - Noruega

460-Cruz de Guerra - 1916 1919 - Reino da Romênia

461-Cruz de Guerra - Itália - 1a
Guerra Mundial

454-Cruz de Galhardia - Reino
Unido

456-Cruz de George - Reino
Unido
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462-Cruz de Guerra - 1a Classe
- Grécia

462-Cruz de Guerra - 2a Classe
- Grécia

462-Cruz de Guerra - 3a Classe
- Grécia

463-Cruz de Guerra da
Marinha - Ouro - Grécia

463-Cruz de Guerra da Marinha
- Prata - Grécia

463-Cruz de Guerra da
Marinha - Bronze - Grécia

464-Cruz de Guerra - França 1914-1918

464-Cruz de Guerra de 1914 1918 - França

464-Cruz de Guerra - França

464A-Cruz de Guerra de Mérito
Civil - 1915 - Império AustroHungaro

464-Cruz de Guerra 1914 - 18
- - França

465-Cruz de Guerra do
Ultramar - - França
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466-Cruz de Guerra Luxemburgo

466A-Cruz de Guerra por feitos
heróicos - Principado de Lippe Detmold

467-Cruz de Guerra 1939 Tchecoslováquia -

468-Cruz de Guerra
1939 - 1945 - França

468-Cruz de Guerra 1939 - 1945
- França

469-Cruz de Guerra Belgica

469-Cruz de Guerra - Belgica

471-Cruz de Guerra de
Voluntário - Grão Ducado de
Baden

469-Cruz de Guerra
1914-1918-Belgica

471A-Cruz de Guerra da
Marinha Alemã

470-Cruz de Guerra das Nações
- Finlândia

471B-Cruz de Guerra de Carl
Eduard - Ducado de SaxeCoburgo
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471B-Duque de Saxe-Coburg e
Gotha

471C-Cruz de Guerra do Ducado
de Braunschweig

471C-Cruz de Mérito de Guerra
do Ducado de Braunscdweig

471C-Cruz de Mérito de Guerra
do Ducado de Braunsdwig

471D-Cruz de Guerra do Ducado
de Meckdenburg

471D-Cruz de Guerra do Ducado
de Mecklenburg

472-Cruz de Guerra de
Operações no Exterior-França

473-Cruz de Guerra - 1917 Portugal

473-Cruz de Guerra PortuguesaPortugal

473-Medalha Cruz de Guerra Portugal

474-Cruz de Guerra Peninsular Portugal

474-Medalha Cruz da Guerra
Peninsular - Portugal
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475-Cruz Anseatica - 1a Guerra
Mundial - Alemanha

477-Cruz Hanseática Lubeck Alemanha

475-Cruz Hanseática Alemanha

478-Cruz dos Herois de
Guerra - Alemanha

476-Cruz Hanseática de
Hamburgo - Alemanha

479-Cruz de Honra e Guerra
Militar - 1a Classe - Luxemburgo

480-Cruz de Honra ao Mérito
- Reino da Romênia

481- Ordem da Cruz de Honra Principado de Lippe-Detmold

481-Ordem da Cruz de Honra Cruz de Oficial - Principado de
Lippe-Detmold

481A-Cruz de Honra Espanha

482-Cruz de Honra Principado de Lippe-Detmold

482-Cruz de Honra de 3a
Classe do Principado de Lippe
Detmold
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482-Cruz de Honra do
Principado de Lippe Detmold
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483-Cruz de Honra para a Ciencia 484-Cruz de Honra e Bravura e Arte - Republica da Austria
Republica Federal da Alemanha

485-Cruz de Honra Alemanha Nazista

486-Cruz de Honra das Maes Alemanha Nazista

486A-Cruz de Huamachuco Chile

486A-Cruz de Huamachuco Classe II - Chile

487-Cruz de Isabel Maria
Luisa - Espanha

488-Cruz de Kiribati

489-Cruz Kollaa - Finlândia

490-Cruz da Batalha de Lenino Polonia

491-Cruz da Liberdade - 2a
Classe - Estonia
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491-Cruz da Liberdade Estonia

493-Ordem da Cruz da
Liberdade , para os mortos Finlandia

491-Cruz da Liberdade - re Estonia

493-Ordem da Cruz da
Liberdade - Estrela - Finlandia

492-Cruz da Liberdade Haakon
VII - Noruega

493-Ordem da Cruz da Liberdade
- 2a Classe - Finlandia

493-Ordem da Cruz da
Liberdade - Classe 4 - Finlandia

494-Ordem da Cruz da Liberdade
para Mortos-Finlândia

495-Cruz da Liga de Defesa Classe 3 - Estônia

495A-Cruz para o leal serviço
- Principado de SchaumburgLippe

496-Cruz de Longo ServiçoGrão Ducado de Baden

497-Cruz de Longo Serviço - 12
Anos - Império Austro-Hungaro
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497-Cruz de Longo Serviço Reino da Prussia

498--Cruz de Prata da Rodésia
- Rodésia
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499-Cruz da Marinha - Estados
Unidos

500-Cruz de Medicina dos
Trabalhadores - Hesse Darmstadt

501-Cruz do Mérito
Aeronautico - Grécia

502-Cruz de Guerra de Mérito
Civil - Império Austro-Húngaro

503-Cruz de Mérito dos Jogos
Olimpicos - Finlândia

503-Cruz de Mérito para
Desportos - Finlândia

504-Cruz de Mérito do
Ministro da Defesa - 2a classe Tchecoslováquia

505-Cruz de Mérito para
Enfermeiras VoluntáriasBaviera

504-Cruz de Mérito do
Ministro da Defesa Tchecoslováquia - 1a Classe

501A-Cruz do Mérito
Aeronautico - Chile
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506A-Cruz de Mérito de
Guerra - Grão Ducado de
Reuss - Alemanha

505A-Cruz de Mérito do
Principado de Schwarzburg

506-Cruz do Mérito de Guerra Principado de Lippe - Alemanha

507-Cruz de Merito de Guerra
- Grão Ducado de Baden Alemanha

507A-Cruz do Mérito de
Guerra - Principado de Reuss

507A-Escudo do Principado de
Reuss

508- Cruz do Mérito de
Guerra- Ducado de Anhalt

509-Cruz de Mérito de
Guerra - 1914 - Brunswick

509-Cruz de Mérito de Guerra
- 1914 - re - Brunswick

509-Cruz de Mérito de Guerra
do Ducado de Braunschweig -

510-Cruz de Mérito de Guerra
para Mulheres - Brunswick

511-Cruz de Mérito com
Espadas - Reino da Saxonia
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511Cruz do Mérito de Guerra Reino da Saxonia - Alemanha

511A-Cruz de Mérito de Guerra
- Ducado de Saxe-Meiningen

512-Cruz do Mérito Militar Grão-Ducado de MecklenburgSchwerin

513-Cruz de Mérito com
Espadas - Republica - Bronze
- - Polonia

514-Cruz de Mérito Militar Alemanha - Grão Ducado de
Strelitz

515-Cruz de Merito Militar Império Austro-Hungaro

515-Cruz do Mérito Militar Império Austro-Hungaro

516-Cruz do Mérito Militar Burundi

517-Cruz de Mérito - Hungria

518-Cruz do Mérito das Forças
Armadas-Honduras

519-Cruz do Mérito Militar - 2
Classe - Reino da Prussia -

519-Cruz do Mérito Militar Prussia
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520-Cruz de Mérito Militar
- Alemanha - Ducado de
Brunsvique

521-Cruz do Mérito Militar Guatemala

522-Cruz do Mérito - Grau
Bronze - Polonia

522-Cruz do Mérito - Grau Prata
- Polonia

522-Ordem da Cruz do MéritoPolônia

523-Cruz de Mérito Militar (
Hungria )

523A-Cruz deMérito da Guarda
Civil - Finlândia

525-Cruz de Mérito para
Combatentes - Principado de
Lippe-Detmold

525A Cruz do Mérito das Forças
Armadas - Honduras

526-Cruz do Mérito da Força
Aérea - Republica - com
espadas - - Polonia

527-Cruz de Mérito para não
Combatentes - Principado de
Lippe-Detmold-

519-Cruz do Mérito Militar Reino da Prussia -
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527A-Cruz do do Mérito do
Principado de Waldeck

528-Cruz do Mérito da Ordem
de Henry o Leão - 1a Classe Brunswick

529-Cruz do Mérito do Fogo
- Grande Cruz - Republica da
Austria

530-Cruz Memorial - Elizabeth
II - Canada

530-Cruz Memorial George V - Canada

531-Cruz de Mérito da
Republica Alemã - Classe
especial - Grã-Cruz - Alemanha

531-Cruz de Mérito da Republica
Alemã - Grã-Cruz - Alemanha

532-Cruz do Menino Soldado
- Finlândia

532A-Cruz de Mentana Santa Sé

532B-Cruz do Ministro da
Defesa - Tchecoslováquia

533-Cruz Militar - Ucrânia

529-Cruz de Mérito do Fogo Cruz de Mérito - Republica da
Austria
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534-Cruz Militar - Republica Polônia

535-Cruz Militar - Elizabeth II Reino Unido

535-Cruz Militar - George V Reino Unido

535-Cruz Militar - George VI Reino Unido

535-Cruz Militar - Grã Bretanha
- 1a Guerra Mundial

536-Cruz Militar - Belgica

537-Cruz Militar - Republica
- - Polonia

537-Ordem da Cruz Militar Republica - Cavaleiro - Polonia

537-Ordem da Cruz Militar Republica - Grã-Cruz - Estrela
- Polonia

537-Ordem da Cruz Militar Republica - Grã-Cruz - Polonia

538-Cruz Militar do Oeste da
Polonia - - Polonia

538A-Cruz
Militar para
pessoal médico
- Ducado de
Hesse -
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539-Cruz de Mobilização 1912
- 13 - Império Austro-Hungaro

540-Cruz Naval - Portugal

540A-Cruz Naval - Alemanha

540B-Cruz Naval - Estados
Unidos

541-Cruz Naval-Marinha-Brasil.

541A-Cruz do Mérito Naval
- Chile

542-Cruz do Ocidente Republica - - Polonia

542A-Cruz da Ordem da Casa de
Hohenzollern

544-Cruz de Ouro - Filipinas

545-Cruz de Prata do Zimbabue
- Zimbabue

543-Cruz de Ouro do
Zimbábue - Zimbábue

547-Cruz da Nova Zeelândia Nova Zeelândia
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548-Cruz de Nova Zeelândia

549-Cruz de Partizan - Polonia

549A-Grã-Cruz da Polonia
- Polonia

550-Cruz Pro Ecclesia et
Pontifice - Vaticano

551-Cruz do Presidente - Ilhas
Fiji

552-Cruz Pitkaranta - Finlândia

553-Cruz da Republica - Malawi

553A-Cruz do Rei Ludwig - 1916
- Reino da Bavária -

554-Ordem Militar da Cruz de
São Carlos - Oficial - Colombia

555-Cruz de São Jorge- Russia
Imperial

555A-Medalha Cruz de
São Jorge - Portugal

548-Cruz da Nova Zeelândia
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556-Cruz de Sangue Aeronautica - Brasil

557-Cruz de Sangue - Paraiba

558-Cruz de Saúde MilitarAlemanha-Hesse

559-Cruz de Serviços
Conspicuos - Australia

560A-Cruz do Serviço Militar
- 2a Classe - Principado de
Schwarzburg

560A-Cruz do Serviço Militar
do Principado de Schwarzburg

561-Cruz de Serviço Fiel Brunswick

561A-Cruz do Serviço Militar
do Principado de Waldeck

562-Cruz do Serviço Distinto Elizabeth II - Reino Unido

562-Cruz do Serviço Distinto George VI - Reino Unido

563-Cruz de Serviço Distinto Austrália

563-Cruz de Serviço DistintoAustrália
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564-Cruz de Serviço por
Distinção - Estados Unidos

565-Cruz de Serviço de 50 anos
- Grão Ducado de Baden

566-Cruz por Serviços Religiosos
- Império Austro-Húngaro

568-Cruz de Serviço benemérito
Militar - Canada

569-Cruz do Serviço Médico Papua Nova Guiné

570-Cruz de Serviço de
Enfermagem - Australia

572-Cruz de Serviços relevantes
- Aeronautica - Brasil

573-Cruz da Silésia - Polonia

564-Cruz do Serviço Distinto Estados Unidos da América

574-Cruz de
Wilhelm Ernst Grão Ducado de
Saxe-Weimar -

575-Cruz Summa - Finlândia

576-Ordem da Cruz da Terra
Mariana - Estonia
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576-Ordem da Cruz da Terra
Mariana - 2a Classe - Estônia

576-Ordem da Cruz da Terra
Mariana - Classe 4 - Estônia

576-Ordem da Cruz da Terra
Mariana-Estônia

576-Ordem da Cruz de Terra
Mariana - Colar - Estônia

576A-Cruz Taipole - Finlândia

577-Cruz por Tempo de
Serviço - Dinamarca

578-Cruz de Honra do
Principado de Schwarzburg

579-Cruz de São Jorge Russia Imperial

579-Cruz de São Jorge - Russia

580-Cruz de São Jorge-Portugal

581-Cruz de São Jorge Escoteiro

582-Cruz Tolvajarvi - Finlândia
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583-Cruz do Sul - Africa do Sul

586-Cruz de valor - Papua Nova
Guiné

584-Cruz de Trindade - Trinidad
e Tobago

587-Cruz de Valor - Polonia

585-Cruz Karl Troop - Império
Austro - Húngaro

588-Cruz de Valor - Nicaragua

589-Cruz de Valor Militar Malí

590-Cruz de Valor - Canada

590-Cruz de Valor - ouro Canada

591-Cruz de Valor - Australia

592-Cruz de Valor Militar
- França

593-Cruz de Valor - Ouro Grécia
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593-Cruz de Valor - Prata Grécia

593-Cruz de Valor Comendador - Grécia

594-Cruz de Mérito da Cruz
Vermelha - Republica da Austria

594-Cruz de Mérito da
Cruz Vermelha - 1a Classe Republica da Austria

596-Cruz Vermelha BrasileiraBrasil

597-Cruz da Nova Zeelândia

598A-Medalha de Mérito da
Cruz Vermelha - Finlândia

599-Cruz Vermelha-Portugal
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593A-Medalha da Grande Cruz
de Valor - Rodésia

595-Cruz de Mérito da Cruz
Vermelha - Republica da
Austria

598-Cruz Vermelha Islandesa
- Islândia

601-Cruz Vermelha 1914-18
- Cruz de Mérito - Império
Austro-Hungaro
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601-Cruz Vermelha 1914-18
- 1a Classe - Império AustroHúngaro

601-Cruz Vermelha - 2a
Classe - Império AustroHúngaro

602-Cruz Vermelha,MedalhaRepub.Popular Bulgária

603-Cruz Vermelha
Dinamarquesa

604-Cruz Vermelha 1939 - 45
- Dinamarca

606-Cruz Vermelha EstonianaEstônia

606-Ordem da Cruz Vermelha
Estoniana - 4a Classe - Estônia

606-Ordem da Cruz Vermelha
Estoniana - 3a Classe - Estônia

606-Ordem da Cruz
Vermelha Estoniana - Estônia

606-Ordem da Cruz Vermelha
Estoniana - Medalha - Estônia

606-Ordem Militar da Cruz
Vermelha de Constantino Itália

605-Ordem Real da Cruz
Vermelha-Grã-Bretanha
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606A-Cruz Vermelha de
Constantino-Itália-A

607-Medalha da Cruz VermelhaDistintivode Honra - Noruega

607-Distintivo de Honra da
Cruz Vermelha-Noruega

608-Cruz de VeteranosFinlândia
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607-Medalha da Cruz
Vermelha da Noruega

609-Cruz de Longo Serviço
- Itália

610-Cruz Koivisto - Finlândia

611-Cruz da Vida-Lituânia

612-Cruz de Vytis - 1a Classe Lituania

612-Cruz de Vytis - estrela Lituânia

612-Cruz de Vytis Lituânia

613-Cruz da Vitória - Canadá
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615-Cruz da Victória - Nova
Zelândia

616-Cruz da Vitória - Austrália

615A-Grande Cruz da Vitória
- Chile

617-Cruz dos Voluntários de
1830 - Belgica

618-Cruz de Voluntários 1914 18 - França

619-Cruz para Voluntários
1938 - 1945 - França

620-Cruz de Voluntários da
Resistencia - França

623-Ordem do Cruzeiro

621-Cruz Kainunn-Finlãndia

624-Ordem do Cruzeiro do Sul Estrela da Grã-Cruz - Brasil

623-Imperial Ordem do
Cruzeiro-Brasil

624-Ordem Nacional do
Cruzeiro do Sul - Brasil
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624-Ordem Nacional do Cruzeiro
do Sul - Cavaleiro - Brasil

624-Ordem Nacional do Cruzeiro
do Sul - Grande Oficial - Brasil

624-Ordem Nacional do
Cruzeiro do Sul-Brasil

625-Medalha da Cruzada AntiComunista-Romênia-

626-Ordem da Cultura Cavaleiro - Egito

627-Ordem da Cultura-Japão

628-Medalha da Real Ordem
Cultural - Reino dos Açores

629-Escudo da Ordem de
Danebrog - Dinamarca

629-Ordem de Dannebrog
- Comendador Grau 1 Dinamarca

629-Ordem de Dannebrog
- Estrela do grande
Comendador - Dinamarca

629-Ordem de Dannebrog
- Grande Comendador Dinamarca

629-Ordem de Dannebrog Grã-Cruz - Badge - Dinamarca
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629-Ordem de Dannebrog Cavaleiro - Dinamarca

629-Ordem de Dannebrog Estrela da Grã-Cruz - Dinamarca

629-Ordem de Dannebrog Cruz de Prata - Dinamarca

629-Ordem de Dannebrog Grã-Cruz - Colar - Dinamarca

630-Ordem do Dragão-China

631-Ordem do Dragão DuploChina

632-Ordem Nacional
do Dahomé - Benin

632-Ordem Nacional do
Dahomé-Benin-cavaleiro

633-Medalha da Campanha
do Daomé - França

634-Medalha Dania Dinamarca

635-Ordem de Daniel Alcides
Carrion-Peru

636-Ordem de Danilo I - GrãCruz - Montenegro
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637-Medalha de Dario e
Girenas - Lituânia

637A-Medalha de DardanellosFrança

638-Medalha de Daulat
Malamshaikh Alan-Afeganistão

639-Medalha de Defesa- Reino
Unido

640-Medalha de Defesa de
Serviços Distintos - Estados
Unidos

641-Medalha de Defesa e
Serviços Meritórios - Estados
Unidos

643-Medalha de Defesa - Ouro Irlanda

644-Medalha da Defesa AéreaBelgica

642-Medalha da Defesa - 1a
Classe - 20 anos - Russia
Federação

645-Medalha da Defesa Civil Reino Unido

645A-Defesa Civil - Chile

646-Medalha da Defesa das
Fronteiras - Russia - Federação
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647-Medalha da Defesa da
Ordem Pública-Bielo-Russia

648-Medalha da Defesa de
Gibraltar 1779 - 83 - Reino Unido

649-Condecoração do
Mérito da Defesa da Pátria Tchecoslováquia

650-Medalha da Defesa das
Filipinas - Filipinas

651- Ordem da defesa da Patria
Socialista - Republica da Albânia

651-Ordem para a Defesa da
Patria Socialista - 1a Classe Republica Popular da Albânia

651-Ordem para a Defesa da
Patria Socialista - 2a Classe Republica Popular da Albânia

651-Ordem para a Defesa da
Patria Socialista - 3a Classe Republica Popular da Albânia

652-Medalha da Defesa
Nacional - Camboja

654-Medalha da Defesa
Nacional-Filipinas

655-Medalha da Defesa
Nacional - Portugal

653-Medalha da Força de
Defesa-Lesoto
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656-Medalha
para a Defesa
de Callao 1819 - Peru

658-Medalha de Preparação
Defensiva-Cuba

659-Ordem do Defensor do
Reino - Membro - Malasia

660-Medalha do Defensor Russia Federação
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656A-Medalha da Defesa de
Kiev - Russia URSS

657-Medalha da Defesa do
Território - Djibuti

659-Ordem do Defensor do
Reino - Grande Cavaleiro Malasia

659-Ordem do Defensor do
Reino - Comendador - Malasia

659-Ordem do Defensor do
Reino - Oficial - Malasia

659-Ordem do Defensor do
Reino-Malásia

660A-Medalha Aos Defensores
da Pátria - França

661-Medalha do Departamento
de Defesa - Estados Unidos
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662-Ordem da Democracia
- Nepal

662-Ordem da DemocraciaNepal-4 Classe

663-Medalha do Dever Militar
- Emirado de Bahrein

663-Medalha do Dever Militar prata - Republica Arabe do Egito

664-Ordem da Devoção - Siria

665-Medalha de Devoção ao
Dever - Egito

666--Medalha de Desminagem Russia - Federação

667-Medalha do Mérito
Desportivo-Republica da Coréia

668-Ordem do Mérito
desportivo-Cuba

669-Ordem do Desempenho 2a Classe - Estrela - Paquistão

669-Ordem do Desempenho 2a Classe - Paquistão

663-Medalha do Dever Militar Ouro - Republica Arabe do Egito
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669-Ordem do Desempenho
- Badge - Paquistão

669-Ordem do Desempenho Estrela - Paquistão

670-Medalha de 10 Anos de
Serviço - Bangladesh

670A-Medalha comemorativa
dos 10 anos da Republica da
Coréia

671-Medalha de Disciplina
Militar - Indonésia

672-Medalha da Dignidade
Humana - Finlândia

673-Ordem do Serviço
Diplomático - Classe 5 Republica da Coréia

673-Ordem do Serviço
Diplomático - Estrela
-Republica da Coréia
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669-Ordem do DesempenhoPaquistão-Badge

670B-Medalha Comemorativa
do 10o Aniversário do 4a
Batalhão de Reconhecimento
Bechync - Tcheco

673-Ordem do Serviço
Diplomático - Badge - Republica
da Coréia

674-Distinção ao
Estudante - Republica
Popular da Albânia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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675-Medalha de DistinçãoBrasil

676-Medalha Duque de
Caxias-Brasil

677-Medalha de Distinção
Aérea-Reino Unido

678-Medalha de Distinção no
Ar-Estados Unidos

679-Medalha de Distinção no
Ar - Dinamarca

680-Medalha de Distinção
Policial-Iraque

681-Medalha de Distinção em
Combate - Russia - Federação

682-Ordem Distinção em
Mineração- 1aClasse - Republica
Popular da Albânia

682-Ordem Distinção para
Mineração - 3a Classe Republica Popular da Albânia

683-Distintivo do Casamento
do Rei Farouk - Egito

683A-Distintivo do 47 Batalhão
de Reserva. A Divisão de Ferro.

684-Medalha Divisão Auxiliar à
Espanha-Portugal

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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686-Duzentos Anos do
Ministério da Defesa-Russia

687-Ordem do Mérito da
Educação Nacional-Costa do
Marfim

688-Ordem da Educação Egito

689-Condecoração de Eficiência
- Nova Zeelândia

689-Medalha Eficiência no Ar.Nova Zeelândia

690-Medalha Egito

691-Ordem do Elefante Collar - Dinamarca

691-Ordem do Elefante Dinamarca

685-Ordem dos Dois Rios Estrela - Iraque

691-Ordem do Elefante Estrela - Dinamarca

692-Ordem do Elefante
Branco-Tailândia

693-Ordem dos Elefantes
Branco - Cavaleiro - Laus

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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693-Ordem dos Elefantes
Brancos - Grande Cordão - Laos

693-Ordem dos Elefantes
Brancos - Oficial - Laos

694A-Imperial Ordem de
Elizabeth - Classe I - Austria

694A-Imperial Ordem de
Elizabeth - Estrela - Austria

695-Medalha de Eliseo Reyes
Cuba

696-Elisio Sobreira - Paraiba

697-Medalha Elisipona - Reino
Unido dos Açores

698-Medalha de Emergência
- Irlanda

699-Medalha Emilio Bárcenas
- Cuba

693-Ordem dos Elefantes
Brancos - Estrela - Laos

694-Medalha Elizabeth II Canada

700-Emblema da Espada Suécia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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701-Medalha da Entronização
Taisho 1915

701A-Ordem Ernestina - cruz
de cavaleiro - Ducado de Saxe
Altenburg

702-Medalha da Era
Islâmica - Paquistão

703-Medalha de Ernst II Ducado de Saxe-Altenburg

703-Medalha
do Duque
Ernst
- Ducado
de SaxeAltenburg

703-Medalha Ernst II - Ouro Ducado de Saxe - Altenburg

703-Ordem de Ernest August Comendador - Hanover

703A-Ordem de Ernesto Che
Guevara - Bronze - Cuba

701-Entronização Taisho-Japão

703A-Ordem de Ernesto Che
Guevara - frente - Cuba

704-Medalha do Estado Mongólia

705-Ordem da Espada-Suécia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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705-Ordem da EspadaSuécia-placa

706-Ordem do Mérito do
Esporte-Republica da Coréia

707-Ordem do Mérito do
Esporte-Costa do Marfim

708-Ordem dos Esportes - 1a
Classe - Egito

708-Ordem dos Esportes 3a Classe - Egito

709-Ordem do Espirito Santo Armas - França

709-Ordem do Espirito
Santo - Cruz - França

709-Ordem do Espírito
Santo - França

711-Estrela da FederaçãoMalásia

712-Ordem da Estrela
Hachemita - Jordânia

705-Ordem da Espada-SuéciaCruz

710-Ordem do Esporão de
Ouro - Vaticano

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

713-Estrela da Europa - Reino
Unido

714-Estrela da Birmânia Reino Unido

716-Ordem da Estrela
Partisan - Republica Popular
da Albânia - 1a Classe

716A-Ordem da Estrela Partisan
- 1a Classe - Republica Socialista
da Yugoslavia

716A-Ordem da
Estrela Partisan - 3a
Classe - Republica
Socialista da
Yugoslavia

717-Ordem da Estrela do
Nepal - 4a Classe - Nepal

718-Ordem da Estrela Republica Democrática do
Afeganistão

719-Ordem da Estrela - Romenia
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715-Estrela Militar - Irlanda

716A-Ordem da Estrela
Partisan - 2a Classe - Republica
Socialista da Yugoslavia

717-Ordem da Estrela do
Nepal - Nepal

719A-Estrela da Ordem
Nacional da Costa do Marfim
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720-Ordem da Estrela da
Romênia - Colar - Republica
da Romênia

720-Ordem da Estrela da
Romênia - Comendador - Reino
da Romênia

720-Ordem da Estrela da
Romênia - Grande Oficial Republica da Romênia

720-Ordem da Estrela da
Romênia - Estrela de Grande
Oficial - Republica da Romênia

720-Ordem da Estrela
da Romênia - Grã-Cruz Republica da Romênia

721-Estrela do Afeganistão Republica - Polonia

722-Ordem da Estrela da
Amizade - Estrela de Prata Republica Oriental Alemã

720-Ordem da Estrela da
Romênia - Estrela - Republica
da Romênia

720-Ordem da Estrela da
Romênia - Grã-Cruz - Reino da
Romênia

722-Ordem da Estrela da
Amizade - Estrela de Ouro Republica Oriental Alemã

722-Ordem da Estrela da
721-Estrela do Afeganistão - Amizade - Grande Estrela Republica - Polonia
Republica Oriental Alemã

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

723-Ordem da Estrela de
Anjouan - França

724-Estrela Ashanti - Reino
Unido
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725-Estrela de Anjouan Comores

726-Ordem da Estrela Africana
- Belgica

726-Ordem da Estrela do
Africano - Cavaleiro - Belgica

726-Ordem da Estrela do
Africano - Comendador - Belgica

726-Ordem da Estrela do
Africano - Estrela da Grã-Cruz
- Belgica

726-Ordem da Estrela do
Africano -Oficial - Belgica

727-Ordem da Estrela da
Africa - Comendador - Libéria

728-Estrela do Atlântico-Reino
Unido

729-Estrela da Africa - Reino
Unido

725-Estrela de Anjouan - placa
- Comores
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730-Estrela França e
Alemanha - Reino Unido

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

731-Estrela do Pacifico - Reino
Unido

732-Ordem da Estrela Bauhinia Estrela de Bronze - Hong Kong

732-Ordem da Estrela Bauhinia
- Estrela de Ouro - Hong Kong

732-Ordem da Estrela Bauhinia
- Estrela de Prata - Hong Kong

733-Ordem da Estrela
Branca - 2a Classe - Estônia

733-Ordem da Estrela Branca
- 3a Classe - Estônia

733-Ordem da Estrela Branca Colar - Estônia

733-Ordem da Estrela
Branca - Estrela - Estônia

733-Ordem da Estrela Branca
- Medalha - Estônia

734-Estrela de Bravura - Nova
ZeeLãndia

735-Estrela da Campanha
Gwalior - 1o Tipo - Reino Unido

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

735-Estrela da Campanha
Gwalior - 2o Tipo - Reino Unido

737-Ordem da Estrela de
Brabante - Cruz de Honra de
1a Classe - Hesse - Darmstadt

738-Ordem da Estrela Brilhante

739-Estrela da Boa Conduta Paquistão

735-Estrela da Campanha
Gwalior - 3o Tipo - Reino Unido

737-Ordem da Estrela de
Brabante - Cruz de Honra de 2a
Classe - Hesse - Darmsdadt

738A-Ordem da Estrela
Brilhante (Taiwan )

740-Estrela de Bronze- Estados
Unidos
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736-Estrela de Bravura -Djibuti

737-Ordem da Estrela de
Brabante -Grande Comendador
com Turquesa - Hesse Darmstadt

738A-Ordem da Estrela
Brilhante - Taiwan

741-Estrela de Cabul Kandahar
- Reino Unido

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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742-Antiga Estrela de ComoroComores

742-Estrela de Comores Comores

742-Estrela de Comoro Cavaleiro - Comores

742-Estrela de Comoro Comendador - Comores

742-Ordem da Estrela de
Comores - Placa - Comores

743-Estrela da Coragem - Paquistão

744-Estrela da Coragem Comendador - Canada

746-Estrela da Coragem Australia

744-Estrela da Coragem
- Grã-Cruz - Canada

747-Estrela da Devoção Djibuti

745-Estrela de Conduta
Exemplar - Filipinas

748-Ordem da Estrela
de Djibuti

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

749-Estrela da Etiópia re - Etiópia

749-Ordem da Estrela da
Etiópia - Comendador - Etiópia

750-Ordem da Estrela
Equatorial - Cavaleiro - Gabão

750-Ordem da Estrela
Equatorial - Grã-Cruz - Gabão
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749-Ordem da Estrela da
Etiópia - Badge - Etiópia

749-Ordem da Estrela da
Etiópia - Cavaleiro - Etiópia

749-Ordem da Estrela da
Etiópia - Grã-Cruz - Etiópia

749-Ordem da Estrela da
Etiópia - Oficial - Etiópia

750-Ordem da Estrela Equatorial
- Comendador - Gabão

750-Ordem da Estrela
Equatorial - Oficial - Gabão

750-Ordem da Estrela
Equatorial - Grande Oficial Gabão

751-Estrela da Força Aérea 1a Classe - Indonésia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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751A-Estrela das Forças
Armadas - Chile

752-Estrela de Galípoli

754-Estrela de Guerra - 1965 Paquistão

755-Estrela da Guerrilha Indonésia

757-Estrela de Honra da Policia
- Indonésia

758-Ordem da Estrela da India
- Companheiro - reino Unido

758-Ordem da Estrela da
India - Estrela de Grande
Comendador - Reino Unido

759-Estrela do Iraque Republica - - Polonia

760-Estrela de Maha
Invencivel Wira - Indonésia

761-Ordem da Estrela de
Mataputera - Estrela Indonesia

761-Ordem da Estrela do
Mataputera - 3a Classe Indonésia

761-Ordem da Estrela de
Mataputera - 5a Classe Indonésia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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762-Estrela Militar - - Republica
Arabe do Egito

762-Ordem da Estrela
Militar - Egito

763-Ordem da Estrela Negra Cavaleiro - Benin

763-Ordem da Estrela Negra Comendador - Benin

763-Ordem da Estrela Negra França

764-Estrela de Ouro de Heroi
da CSSR - Checoslovaquia

764A-Medalha Estrela de Ouro
de Montevidéu - Portugal

765-Ordem da Estrela da
Oceania-Hawai

765-Ordem da Estrela da
Oceania-Hawai-comemdador

765-Ordem da Estrela da
Oceania

766-Ordem da Estrela Yugoslava
- 1a Classe - Escudo - Republica
Socialista da Yugoslavia

766-Ordem da Estrela
Yugoslava - 1a Classe
Estrela - Republica
Socialista da Yugoslavia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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767-Ordem da Estrela Polar
- 1936 - Mongólia

767-Ordem da Estrela Polar
- 1940 - Mongólia

767-Ordem da Estrela
Polar - 1970 - Mongólia

768-Estrela de Serviço da
Policia - Africa do Sul

769-Ordem da Estrela Polar

770-Estrela de Prata-Estados
Unidos

771- Estrela de Prata Leão - Malí

772-Estrela de 1939 - 45 Reino Unido

773-Estrela da Itália - Reino
Unido

775-Ordem da Estrela do Sinai
- Republica Arabe do Egito

776-Ordem da Estrela da
Solidariedade - Itália

774-Ordem da
Estrela da Romênia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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777-Estrela de Valor Colombia

778-Estrela de Valor - Malasia

779-Estrela do Valor Militar Canada

780-Ordem da Estrela Vermelha
- Republica Popular da Albânia

781-Ordem da Estrela
Vermelha - Russia URSS

782-Ordem da Estrela Vermelha
- Tchecoslováquia

783-Ordem da Estrela da
Jordânia - Cavaleiro - Jordânia

783-Ordem da Estrela da
Jordânia - Estrela - Jordânia

784-Estrela da Vitória 1941
- Etiópia

785-Estrela do TrabalhoTchecoslováquia

785-Ordem da Estrela Vermelha
do Trabalho - Tchecoslováquia

786-Estrela do
Trabalho SocialistaTchecoslováquia-re

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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788-Medalha dos Evadidos
- França

789-Medalha de Eudokimos
Diokesis - Croacia

790-Medalha Expedicionária
da Marinha - Estados Unidos

791-Medalha do Exército
Nacional do Povo - Serviço
Civico - Argélia

792-Medalha do Exército
Polones - Ouro - Republica Polonia

792-Medalha do Exército
Polonês - Bronze - Republica Polonia

793-Ordem do Exército do
Povo - 1a Classe - Republica
Socialista da Yugoslavia

793-Ordem do Exército do
Povo - 2a Classe - Republica
Socialista da Yugoslavia

793-Ordem do Exército do
Povo - 3a Classe - Republica
Socialista da Yugoslavia

794-Medalha do
Exército - Reino Unido

795-Medalha do Exército - Siria

787-Medalha da Etiópia - Cuba

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

795A-Medalha do Exército
em Operações no Rio Uruguai
1865 - Brasil

797-Ordem de Excelencia da
Guiana - Estrela - Guatemala

798-Ordem da Família Imperial
- Edward VII - Reino Unido

798-Ordem da Família Imperial
- George IV - Reino Unido

796-Medalha do Exército
Territorial - - India
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797-Ordem de Excelencia
da Guiana - Badge - Guiana

798-Ordem da Famíla Imperial
- Elizabeth II - Reino Unido

798-Ordem da Família Imperial
- Edward VII - broche - Reino
Unido

798-ordem da Família Imperial
- Elizabeth II - broche - Reino
Unido

798-Ordem da Família Imperial
- George IV - Broche - Reino
Unido

798-Ordem da Família Imperial
- George V - Reino Unido

798-ordem da Família
Imperial - George VI - Broche
- Reino Unido

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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798-Ordem da Família
Imperial - George VI Reino Unido

799-Ordem do Falcão
- Cavaleiro - Islândia

799-Ordem do Falcão - Estrela
- Islândia

799-Ordem do Falcão Grande Cavaleiro - Islândia

799-Ordem do Falcão Grã-Cruz - Colar - Islândia

800-Ordem do Falcão Branco
- Cavaleiro de 1a Classe - Grão
Ducado de saxe - Weimar Eisenach

800-Ordem do Falcão Branco
- Estrela da Grã-Cruz - GrãoDucado de Saxe-WeimarEisenach

801-Ordem do Rei Faisal Classe 4 - Arabia Saudita

802-Ordem de Faid
Djamanudin-Republica do
Afeganistão

803-Premio Faradaf

804-Ordem dos Felaha - Egito

805-Cruz de prata com
espadas da Ordem de Filipe,o
Magnânimo - Ducado de Hessen
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805-Ordem de Felipe - o
Magnanimo - Comendador de
1a Classe - Hesse Darmstadt

805-Ordem de Felipe - O
Magnânimo - Cruz de Honra Hesse Darmstadt

807-Ordem da Fenix Comendador - Grécia

807-Ordem da Fenix - Estrela
- Grécia

807-Ordem da Fenix

808-Medalha de ferida Republica da Austria

809-Medalha Ferida - Império
Austro-Hungaro

810-Medalha de Ferida Indonésia
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807-Ordem da Fenix Cavaleiro - Grécia

807-Ordem da Fenix - Grande
Comendador - Grécia

809-Medalha da Ferida Império Austro-Húngaro

811-Medalha de Feridas Vietnã do Sul

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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812-Ordem dos Feridos - Siria

813-Ordem de Ferdinando I Estrela - Reino da Romênia

813-Ordem de Ferdinando I Cavaleiro - Ordem da Romênia

813-Ordem de Ferdinando I Grã-Cruz - Reino da Romenia

813-Ordem de Ferdinando I Colar - Reino da Romenia

814-Medalha de Feridos
- Estado Independente da
Croacia

815-Medalha de Feridos Republica do Iraque

816-Medalha dos Feridos em
Campanha - Portugal

817-Medalha Ferroviária França

818-Ordem de Fevereiro
Vitoriosa - Tchoslováquia

819-Medalha de Fiel Serviço
Militar-Indonésia

820-Medalha de Fiéis ao
Trabalho-Ducado de Anhalt
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821-Medalha de Honra de Fiéis
de Serviço e Boa Conduta Reino do Afeganistão

822-Ordem da Fidelidade Membro - Albania

823-Ordem da Fidelidade - Grã Cruz -Grão Ducado de Baden

825-Ordem das Ilhas Figi Medalha - Figi

822-Ordem da Fidelidade Comendador - Albania

822-Ordem da Fidelidade Reino da Albânia

824-Medalha de Fidelidade Kelantan

825-Ordem das Ilhas Figi Membro - Figi
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822-Ordem da Fidelidade Grande Oficial - Albania

823-Ordem da Fidelidade
- Estrela da Grã Cruz - Grão
Ducado de Baden

825-Ordem das Ilhas Figi Companheiro - Figi

825-Ordem das Ilhas Figi Oficial - Ilhas Figi

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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825-Ordem das Ilhas Fiji

826-Medalha de Franz
Joseph I - prata - Austria

826-Ordem de Frans Joseph Austria

826-Ordem de Franz Joseph
- Cavaleiro - Império AustroHungaro

826-Ordem de franz Joseph Classe III - Austria

826-Ordem de Franz Joseph
- Comendador - Império
Austro-Hungaro

826-Ordem de franz Joseph Cruz de Comendador - Império
Austro-Hungaro

826-Ordem de Franz Joseph
- Estrela - Austria

826-Ordem de Franz Joseph
- Grã Cruz - Império Austro
Hungaro

828-Ordem de Francisco
Morazan - Honduras

828-Ordem de Francisco
Morazán - Comendador Honduras

829-Ordem de Frank Pais-Cuba

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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830-Ordem do Mérito da
Fraternidade Ecumenica-Brasil

831-Medalha de Frederico da
Saxonia - Alemanha

831-Ordem de Frederico o
Grande

831-Ordem de Friedrich Alemanha

832-Ordem de Frederico de
Wurtemberg

832-Ordem de Friedrich Reino da Saxonia

833-Medalha da Força
Aérea - Malasia

834-Medalha da Força Aérea Grã - Bretanha

836-Medalha das Forças
Armadas - Singapura

837-Medalha da Força de
Defesa - Lesoto

835-Medalha das Forças de
Reserva do Ar - Estados Unidos

837-Medalha da Força de
Defesa - Lesoto

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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837-Medalha da Real Força de
Defesa - Lesoto

838-Medalha da Força Aérea por
Longo Serviço - Nova Zeelândia

840-Força de Defesa da
Medalha de Serviço - Emirado
de Abu Dhabi

840-Medalha da Força de
Defesa - Emirado de Abu Dhabi

842-Medalha da Força de
Defesa Faithful- Bahamas

843-Medalha da Força de
Defesa-Austrália

845- Medalha de Serviço da
Força de Defesa-Rmirados Abu
Dhabi

846-Medalha da Força de
Emergência - UNEF - Nações
Unidas

839-Medalha da Força Aérea Honduras

841-Medalha da Força de
Defesa - Bahamas

844-Medalha da Força de
Defesa - Irlanda

847-Medalha da Força de
Emergencia das Nações Unidas
- Canada
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848-Medalha das Forças
Armadas - Nicaragua

848-Medalha das Forças
Armadas- Noruega
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849-Medalha das Forças
Armadas - Nova Zeelândia

852-Medalha das Forças
Armadas-Mongólia

853-Medalha de Honra das
Forças Armadas - Costa do
Marfim

854-Ordem do Mérito das
Forças Policiais - Companheiro
- Canada

854-Ordem do Mérito das
Forças Policiais - Oficial Canada

854-Ordem do Mérito das
Forças Policiais - Membro Canada

855-Ordem do Mérito das
Forças Terrestres - Indonásia

856-Medalha da Força
de Reserva - Austrália

850-Medalha das Forças
Armadas - Filipinas

857-Medalha da Força Aérea
para Civil - Estados Unidos

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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858-Força Naval do Nordeste

861-Medalha do Forte de
Coimbra - Brasil

859-Medalha de Formação Republica Arabe do Egito

860-Ordem da Fortaleza Vietnã do Norte

862-Medalha Florentino Alejo
- Cuba

863-Colar de Fuad I - Egito

864-Medalha do Fundo de
Pensões Maritimo - Grécia

865-Ordem da Gabriela
Silong-Filipinas-placa

865-Ordem de Gabriela SilogFilipinas

866-Ordem dos GallantryRepublica do Afeganistão

867-Medalha de Gallantry no Ar
- Reino Unido

868-Medalha Gallantry - Nova
Zeelândia
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868-Medalha de Gallantry Nova Zeelândia

871-Gastão Motta

873-Medalha de Ghazi
Muhammad Ayub Khan Republica do Afeganistão

876-Medalha Geral da
Campanha do Paraguai - brasil

869-Estrela de Gallantry Australia
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870-Medalha de Galhardia Cingapura

872-Ordem de Gediminas - 4a
Classe - Lituânia

872-Ordem de
Gediminas - Lituânia

874-Medalha de Ghunzee 1839 -Reino Unido

875-Medalha da Gendarmerie
- Gabão

876-Medalha Geral de
Campanha - Guerra do Paraguai
- Brasil

877-Medalha da Georgia Nações Unidas

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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878-Medalha de Georgy
Dimitrov - Republica Popular da
Bulgária

880-Grã-Cruz da Ordem de
George I - Grécia

879-Medalha de George George VI - Reino Unido -

880-Ordem Real de George I Cavaleiro - Ouro - Grécia

880-Ordem Real de George I Comendador - Grécia

880-Ordem Real de George I Grande Comendador - Grécia

880-Ordem Real de George I Grã-Cruz - Grécia

881-Ordem de George e
Constantino - Cavaleiro
Comendador - Grécia

879-Medalha de George Elizabeth II - Reino Unido

880-Ordem Real de George I Cavaleiro - Prata - Grécia

880-Ordem Real de George I Grécia

881-Ordem de George e
Constantino - Cavaleiro
Comendador Estrela - Grécia
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881-Ordem de George e
Constantino - Cavaleiro Ouro
- Grécia

881-Ordem de George e
Constantino - Comendador Grécia
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881-Ordem de George e
Constantino - Estrela - Grécia

881-Ordem de George e
Constantino - Estrela da
Gra- Cruz - Grécia

881-Ordem de George
e Constantino - GrãCruz - Grécia

882-Medalha do Golfo Pérsico
- Canada

883-Ordem da Glória-Turquia

883A-Ordem da Glória
Parental - Russia

884-Ordem da Glória Nacional
- China

884-Ordem da Glória Nacional
- Estrela - China

885-Ordem Militar de Glória Republica Bielo-Russia

886-Ordem da Glória Republica Popular Democrática
do Afeganistão

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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887-Ordem Germanica Alemanha Nazista

888-Medalha Gendarmerie
Nacional - França

889-Medalha do General
Khrulev-Russia

890-Medalha do General
Margelov - Russia Federação

891-Medalha do General
Komarovsky-Russia

892-Medalha de 90 Anos de
Gustavo V - Suécia

892-Medalha de Gustavo e
Victória - Suécia

893-Medalha da Gratidão Ouro - França

893-Medalha da Gratidão Prata - França

893-Medalha da Gratidão Bronze - França

894-Grã-Cruz da Polônia

895-Medalha de Gratidão à
Forças Armadas - Gabão

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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896-Gratidão à Guarda
Republicana - Gabão

897-Medalha de
Gratidão-Escoteiro

897-Medalha de GratidãoEscotismo

898-Grande Cruz de ValorRodésia

899-Ordem do Grande Lider 3a Classe - Paquistão

900-Ordem do Grande
Conquistador - Estrela - Libia

900-Ordem do Grande
Conquistador - Libia

901-Ordem dos Grandes Lagos Comendador - Ruanda

901-Ordem dos Grandes Lagos
- Grande Oficial - Ruanda

902-Premio Greenhalgh Escola Naval

902-Medalha-Prêmio
Greenhalgh-Marinha do Brasil

903-Cruz de Cavaleiro da
Ordem de Griffin - Ducado de
Mecklenburg

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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903-Ordem do Griffin- Grão
Ducado de Mecklenburg

903-Ordem do Grifo - Estrela Grão-Ducado de MecklenburgSchwerin

903-Ordem do Griffin-Grão
Ducado de Mecklenburg-Cruz

903-Ordem do Grifo- GrãCruz - Grão-Ducado de
Mecklenburg-Schwerin

903-Ordem do Grifo - Cruz
de Honra - Grão-Ducado de
Mecklenburg-Schwerin

904-Ordem dos Grimaldi Estrela - Principado de Mônaco

904-Ordem dos Grimaldi Colar do Cavaleiro da Grande
Cruz - Principado de Mônaco

904-Ordem dos Grimaldi
- Cavaleiro da Grande Cruz Principado de Mônaco

904-Ordem dos GrimaldiPrincipado de Monaco-placa

905-Ordem de GrunwaldPolonia

906-Medalha da Guarda
- Dinamarca

907-Medalha da Guarda
Costeira - Estados Unidos

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

907-Medalha da GuardaCosteira-Estados Unidos

909-Medalha Comemorativa da
Guarda de Missolongi - Grécia
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908-Medalha Guarda da
Fronteira - Ouro - Republica Polonia

908-Medalha Guarda da
Fronteira - Prata - Republica Polonia

910-Cruz de Mérito da GuardaCivil-Finlândia

910-Medalha de Mérito da
Guarda - Civil - FinLãndia -

911-Medalha de Guerra Noruega

911A-Medalha de Guerra da
Coréia - Nova Zeelândia

912-Medalha de Guerra China
- Reino Unido

913-Medalha da Guerra da
Abissínia-Reino Unido

914-Medalha da Guerra do
Afeganistão - Cabul - Reino
Unido

915-Medalha da Guerra de
1848 - 50 - Dinamarca

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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916-Medalha Comemorativa da
Guerra 1940-41-Grécia

917-Medalha Comemorativa
da Guerra 1941-45-Grécia

918-Medalha da Guerra
Colonial-Império Alemão

919-Medalha da Guerra
Patriótica - 1812 - Russia
Imperial

920-Ordem
da Guerra
Patriótica - 2a
Classe - Russia
URSS

921-Medalha da Guerra da
Palestina - República do Iraque

921A-Medalha Indiana da Guerra
922-Medalha da Guerra 1978
Contra o Paquistão - India
- 79 - Tanzânia

923-Medalha de Guerra 1965 - Paquistão

924-Medalha da Guerra
1971-Paquistão

920-Ordem da
Guerra Patriótica
- Russia URSS

925-Medalha da Guerra da
Continuação - Finlandia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

926-Medalha de Guerra
1814-1815 - Ducado de SaxeAltenburg
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927-Medalha da Guerra de
Inverno - Finlândia

928-Medalha da Guerra de
1864 - Dinamarca

929-Medalha Guerra
Mundial- Tchecoslováquia

930-Medalha Comemorativa
da Guerra de 1914-18 - Belgica

931-Medalha de Guerra Reino Unido

932-Medalha da Guerra 1939
- Polonia

933-Medalha de Guerra - 1939
- 45 - Iraque

935-Medalha da Guerra do
Golfo - Argentina

935-Medalha da Guerra do
Golfo - Tchecoslováquia

934-Medalha da Guerra ArabeIsraelense - Republica do Iraque

936-Medalha da Guerra dos
Indios - Estados Unidos

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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937-Medalha Guerra GrecoTurca - Grécia

938-Medalha da Guerra GrecoBulgara - Grécia

940-Medalha de Guerra por
Bravura - Império AustroHungaro

941-Medalha da Guerra da
Independência - 1a Classe Indonésia

942-Medalha da Guerra do
Golfo-Tchecoslováquia

943-Medalha Comemorativa
da Guerra da Coréia - Etiópia -

945-Medalha da Guerrilha Republica da Coréia

946-Ordem Real de GuelphicAlemanha e Grã-Bretanha)

939-Medalha de Guerra - 1873
- Império Austro-Hungaro

941-Medalha da Guerra da
Independência - 2a Classe Indonésia

944-Medalha de Guerra Exército - Brasil

946-Ordem Real de GuelphicCavaleiro

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

946-Ordem Real de GuelphicGrande Cruz

947-Ordem de Guilherme dos
Paises Baixos

948-Guilherme I Imperador da Alemanha

948-Ordem de Hafiz - Cavaleiro
- Marrocos

949-Medalha Haakon VII Liberdade - Noruega

950-Medalha Militar de Haile
Selassie I - Etiópia

952-Ordem de Dom
Henrique - o Navegador Estrela - Portugal

952-Ordem de Dom Henrique O Navegador - Oficial - Portugal
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947-Ordem Militar de
Guilherme-Holanda

949--Medalha da Noruega 2ª Guerra

951-Medalha
Hederstegn - Noruega

952-Ordem de Dom Henrique
o Navegador - Grã-Cruz Portugal

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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952-Ordem de DomHenrique
- O Navegador - Grande Oficial
- Portugal

953-Ordem da Casa de Henry
o Leão - Colar da Grã-Cruz Brunswick

953-Ordem da Casa de Henry
o Leão - Grande Comendador Brunswick

953-Ordem de Heinrich, o Leão
- Ducado de Braunschueig

953-Cruz de Mérito da Ordem
de Henry o Leão - 2a Classe Brunswick

953-Ordem da Casa de Henry
o Leão - Comendador Brunswick

953-Ordem da Casa de Henry
o Leão - Grã-Cruz - Brunswick

954-Medalha Enrique
Hert - Cuba

953-Ordem da Casa de Henry o
Leão - Cavaleiro - Brunswick

953-Ordem da Casa de
Henry o Leão - Estrela da
Grã-Cruz - Brunswick

953-Ordem de Heinrich,
o Leão - Ducado de
Braunschueig

955-Medalha Marechal
Hermes - Exercito - Brasil

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

956-Medalha Heroi da
Republica de Belarus - BieloRussia

959-Medalha de Heroi da
Russia - Russia

962-Medalha Estrela de
Heroi do Trabalho Socialista Checoslovaquia

964-Medalha Heroi do
Trabalho-Mongólia

957-Medalha de Heroi da
Republica Oriental Alemã -
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958-Medalha Heroi da União
Soviética-Russia

960-Ordem de Heroi da
Guerra de Libertação-BosniaHerzegovina

961-Medalha Heroi do Povo Albania

962-Medalha Herói do
Trabalho Socialista - Republica
Popular da Albânia

963-Medalha Herói do
Trabalho - Coréia do Norte

965-Heroi do Trabalho da
Republica de Cuba

966-Medalha Heroi do Trabalho
Socialista - Russia URSS

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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968-Ordem do
Heroi do Trabalho
SocialistaYugoslavia

967-Ordem do Heroi do PovoYugoslávia

968-Medalha Heroi do Trabalho
Socialista - Checoslovaquia

969-Ordem de Heroi do PovoCazaquistão

970-Herói da Republica
Popular da Mongólia- Tipo 1

970-Herói da Republica
Popular da Mongólia - Tipo 2

972-Medalha de Heroi da
Republica-Coreia do Norte

972A-Medalha Herois do Brasil

971-Heroi da Republica de Cuba

973-Medalha Heroina de
Maiwand - Republica do
Afeganistão

974-Medalha de Heroismo Tchecoslováquia

975-Medalha de Honra
de Hertzogs - BrunswickAlemanha

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

976-Medalha dos Heróis da
Abecásia

978-Ordem de Hipólito Unanue
- Oficial - Peru

981-Ordem de Honra - Russia
Federação

983-Medalha de Honra das
Forças Armadas - 2a Classe Vietnã do Sul
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977-Medalha Heroica Dinamarca

978A-Hindon Jack - Medalha Africa do Sul

982-Medalha de Honra Militar
Navegador - Russia

984-Medalha de Honra ao
Mérito - 4a Classe - Siria

978-Ordem de Hipólito Unanue
- Grã-Cruz Estrela - Peru

980-Medalha de Honra Arabia Saudita

983-Medalha de Honra das
Forças Armadas - 1a Classe Vietnã do Sul

984A-Ordem de Honra Militar
- 3a Classe - Siria

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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985-Medalha de Honra do
Principado de Hohenzollern

985-Ordem de Holenzollern
- Cruz de Honra - Principado
de Holenzollern

985-Ordem de Holenzollern
- Cruz de Honra de 3a Classe Principado de Holenzollern

985-Ordem House - Principado
de Hohenzollern

986-Medalha de Honra de
Combate - Mongólia

987-Medalha de Honra da
Policia - Costa do Marfim

988-Ordem de Honra e
Glória - Abecásia

989-Ordem de Honra - Cavaleiro
- Prata - Grécia

988A-Medalha de Honra São Cristivão e Nevis

989-Ordem de Honra Comendador - Grécia

989-Ordem de Honra Cavaleiro - Ouro - Grécia

989-Ordem de Honra - Estrela
- Grécia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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989-Ordem de Honra - Grande
Comendador - Grécia

989-Ordem de Honra - Grande
Comendador Estrela - Grécia

989-Ordem de Honra Grã-Cruz - Grécia

990-Ordem da Honra da
Renascença - 1ª Classe - China

990-Ordem da Honra da
Renascença - 3ª Classe - China

991-Medalha de Honra ao
Trabalhador - Gabão

992-Medalha de Honra -Gabão

993-Ordem da Medalha de
Honra - Hong Kong

994-Medalha de Honra da
Ordem de Henry O Leão Brunswick

995-Honra ao Mérito - 1ª
Classe - República da Austria

993A-Medalha de Honra
do Ducado de Hessen

995-Honra ao Mérito - Estrela Republica da Austria

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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996-Ordem de Honra Botsuana

997-Medalha de Honra Djibuti

998-Medalha de Honra da
Policia - Honduras

998-Medalha de Honra da
Policia - 1ª Classe - Honduras

998-Medalha de Honra da
Policia - 2ª Classe - Honduras

999-Medalha de Honra Estados Unidos da América

999-Medalha de Honra Exército - Estados Unidos

999-Medalha de Honra Força Aérea - Estados Unidos

999-Medalha de Honra Marinha - Estados Unidos

1000-Medalha de Honra para
não combatentes - Principado
de Lippe-Detmold

1001-Medalha de Honra Comores

1002-Medalha de Honra - 2ª
Classe - Mauritânia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1004-Medalha de Honra do
Trabalho - 1º Tipo - Mongólia

1008-Medalha de
Humaitá - Brasil

1006-Medalha de Hong Kong 1894 - Reino Unido

1009-Ordem de Hussein Ali
Sash - Collar - Jordânia
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1007-Medalha para a Defesa
dos Huchumayo - 1836 - Peru

1009-Ordem de Hussein Ali
Sash - Estrela - Jordânia

1010-Medalha de Ignácio
Agramonte - 2ª Classe - Cuba

1010-Medalha de Ignácio
Agramonte - - Cuba

1010A-Ordem de Ibn Ali Al
Senoussi - Reino da Libia Estrela de 1ª Classe

1010A-Ordem de Ibn
Ali al Senoussi - Reino
da Libia - 3ª Classe

1011-Medalhas Ilhas Salomão
- - Nova Zeelândia

1012-Medalha da Restauração
da Independência Restauração da Bahia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1013-Medalha da
Independência - 1928 - Lituânia

1013-Medalha da
Independência - Lituânia

1014-Medalha da
Independência - Jamaica

1015-Medalha da
Independência - Brunei

1016-Medalha da
Independência - Guiana

1017-Ordem da Independência
- Guiné Equatorial

1019-Colar da Independência
do Catar - Catar

1020-Ordem da Indústria e
Comércio - Egito

1022-Ordem do Império
Britanico - Grã-Bretanha

1022-Ordem do Império
Britanico - Medalha

1018-Medalha da
Independência Indiana Reino Unido

1021-Ordem do Mérito
Industrial-Republica da Coréia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1022-Ordem do Império
Britanico

1023-Ordem do Império
Colonial Portugues

1023-Placa do Império
Colonial Portugues

1024-Ordem do Império
Durani - Afeganistão

1024-Ordem do Império Durani
- Cavaleiro Comandante Afeganistão

1024-Ordem do Império
Durani - Grã-Cruz - Afeganistão

1025-Ordem do Império
Indiano - Cavaleiro
Comendador - Reino Unido -

1025-Ordem do Império
Indiano - Companheiro Reino Unido

1025-Ordem do Império
da India - Grã Bretanha -

1025-Ordem do Império
Indiano - Estrela do Grande
Comendador - Reino Unido

1026-Ordem do Império
Ingles - Grã-Bretanha

1026-Ordem do Império Inglês
- Estrela - Grã Bretanha

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1027-Medalha do Império
Britânico - George VI - Reino
Unido -

1027-Ordem do Império
Britânico - Cavaleiro
Comendador -

1027-Ordem do Império
Britânico - Comendador -

1027-Ordem do Império
Britânico - Grã-Cruz - Badge -

1027-Ordem do Império
Britânico - Grã-Cruz - Colar -

1027-Ordem do Império
Britânico - membro -

1027-Ordem do Império
Britânico - Oficial

1028-Ordem do Imperador
Menelik II - Badge- Etiópia

1028-Ordem do Imperador
Menelik II - Cavaleiro da
Grande Cruz - Etiópia

1028-Ordem do Imperador
Menelik II - Comendador Etiópia

1028-Ordem do Imperador
Menelik II - Membro - Etiópia

1029-Ordem da
Independência - Afeganistão

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1030-Ordem da Independência
- Estrela - Reino da Líbia

1030-Ordem da Independência
- Grã-Cruz - Reino da Libia

1032-Medalha da
Independência da India - India

1033-Medalha da
Independência - Rodésia

1034-Medalha da
Independência -Paquistão

1035-Medalha da
Independência - Ilhas Fiji

1036-Ordem da Independência
- Cavaleiro - Jordânia

1036-Ordem da Independência
- Comendador - Jordânia

1036-Ordem da Independência
- Estrela - Jordânia

1037-Ordem da India Britânica
- 1ª Classe - Reino Unido

1037-Ordem da India Britânica
- Cavaleiro - Reino Unido

1031-Medalha da
Independência - Zimbabue -

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1038-Ordem da India Inglesa

1039-Medalha Infantaria da
Baviera - Império Austro-Húngaro

1041-Insignia do Presidente
da Republica de Portugal

1042-Medalha da Insurreição
- Filipinas

1043-Medalha Internacional
Cuba

1044-Intendencia da Marinha

1046-Medalha da
Independência - Vanuatu

1047-Medalha da
Independência - Papua Nova
Guiné

1040-Ordem do Infante Dom
Henrique - Portugal

1043-Medalha Internacional 2ª Classe - Cuba

1045-Medalha da
Inconfidencia

1048-Medalha da
Independência das Filipinas

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1049-Medalha da
Independência do Paquistão

1050--Ordem da Independência
- Estrela da 1a Classe Republica do Egito -

1050-Ordem da
Independência - 2a Classe Republica do Egito -

1050-Ordem da Independência
- Estrela da 2a Classe Republica do Egito -

1052-Ordem da Instrução
Pública - Portugal

1055-Ordem de Isabel
(Bavieira)

1052-Ordem da Instrução
Pública - Portugal

1056-Ordem de Isabel
(Romenia)
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1050-Ordem da Independência
- 1a Classe - Republica do Egito

1051-Ordem de Instrução e
Benemerencia-Portugal

1054-Ordem da Família Real da
Rainha Isabel II - Inglaterra-

1057-Ordem de Isabel

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1058-Izabel La Católica, Real
Ordem de (Espanha )

1058-Ordem de Isabel - A
Católica - Estrela - Espanha

1058-Ordem de Isabel - A
católica - Espanha

1058-Ordem de Isabel - A
Católica

1058-Ordem de Isabel a
Catholica

1058-Ordem de Isabel a
Católica - Espanha

1058-Ordem de Isabel a
Católica - Grã-Cruz - Espanha

1058-Ordem Militar de Isabel
segunda

1058-Ordem de Isabel a
Católica - Grã-Cruz - Espanha

1059-Ordem Militar de Isabel
Theresa

1060-Ordem de Ismail Comendador -

1060-Ordem de Ismail - Egito

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1060-Ordem de Ismail Estrela - Egito

1061-Medalha do Oeste do
Iran - Indonésia

1063-Ordem da Irmandade - 2a
Classe - Republica Socialista da
Yugoslavia

1065-Ordem do Jade Brilhante
- Estrela - Taiwan

1060-Ordem de Ismail Grande Oficial - Egito
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1060-Ordem de Ismail - Oficial
- Egito

1062-Medalha do Iran Jaya Indonésia

1063-Ordem da Irmandade
- 1a Classe - Republica
Socialista da Yugoslavia

1064-Medalha Irmãos em Armas
- - Russia Federação

1065-Ordem de Jade BrilhanteTaiwan

1066-Almirante Jaceguay-Brasil

1066-Medalha Almirante
Jaceguay-Brasil

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1067-Medalha de Já
Ganhamos - Mongólia

1068-Medalha Jan Zizka de
Trocnov - Checoslováquia

1070-Ordem da JarreteiraGrã-Bretanha

1070-Ordem da Jarreteira-GrãBretanha-Colar

1070-Ordem da Jarreteira

1073-Medalha Jamhuriat Paquistão

1071-Medalha de Java
Ocidental - Indonésia

1074-Medalha da revolução de
31 de Janeiro-Portugal

1069-Medalha de Janosik Tchecoslováquia

1070-Ordem da JarreteiraGrã-Bretanha-placa

1072-Medalha de Java Central
- Indonésia

1075-Medalha Jellalabad - 1º
e 2º Tipo - Reino Unido

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1075-Medalha Jellalabad - 2o.
Tipo - Reino Unido

1076-Ordem de Jihad - Libia
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1077-Medalha John Chard Africa do Sul

1078-Medalha de Mérito Jorge
Chavez Dartnell - Peru

1079-Ordem de José Cecilio del
Valle - Estrela - Honduras

1079-Ordem de José Cecilio
del Valle - Grã-Cruz - Honduras
-

1079-Ordem de José Cecilio
Del Valle - Honduras

1080-Ordem de José Marti - Cuba

1081-Ordem de José Matias
Delgado-El Salvador

1081-Ordem de José Matias
Delgado-El Salvador-fita

1081-Ordem Nacional José
Matias Delgado - Estrela Republica de El Salvador

1081-Ordem Nacional José
Matias Delgado - Grã-Cruz Republica de El Salvador

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1082-Ordem de José
Maximiliano - Grã-Cruz Alemanha

1082-Ordem de José Maximiliano
- Alemanha

1082A-Ordem de Jorge
I - Estrela - Grécia

1082A-Ordem de Jorge IGrécia

1083-Ordem de Juan Pablo
Duarte - Republica Dominicana

1084-Ordem de Juan
Marinello - Cuba

1085-Medalha do Jubileu 1902
- Grão Ducado de Baden

1086-Medalha do Jubileu de
Prata de George VI - Reino
Unido

1087-Medalha do Jubileu de
Prata do Exército - Siria

1088-Medalha do Jubileu Ducado de Anhalt - Alemanha

1088-Medalha do Jubileu
- Ducado de Anhalt

1088-Medalha do Jubileu da
Coroação - - Tonga

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1089-Medalha Jubileu de
Prata - Reino Unido

1090-Medalha do Jubileu de
Prata - Jordânia
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1091-Medalha do Jubileu de
Prata - Nepal

1092-Medalha do Jubileu de
Prata - Malawi

1093-Medalha Jubileu de Ouro
- Reino Unido

1093A-Medalha Jubileu da
Independência - Paquistão

1094-Ordem de Julio Antonio
Mella - Cuba

1095-Almirante Julio de
Noronha

1095-Medalha Julio de
Noronha-Brasil

1096-Medalha Khalq Republica do Afeganistão

1097-Medalha de Khalkin
- Mongólia

1098-Medalha de Kaiser - I Hind - Reino Unido

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1099A-Medalha do centenário
do Kaiser Wilhelm da Prussia 1797 - 1897

1100-Ordem de Karl Marx Republica Oriental Alemã

1101-Cruz Kareliana-Finlândia

1101A-Cruz Kaimuu - Finlândia

1102-Medalha de Kalimantan
- Indonésia

1103-Ordem de KamehamehaHawai

1103-Ordem de
Kamehameha-Hawai-Colar

1103-Ordem de
Kamehameha-Hawai-Placa

1099-Medalha Karl TroopImpério Austro-Húngaro

1103-Ordem Real de
Kamehameha - Badge - Hawai

1103-Ordem Real de
Kamehameha - Companheiro Hawai

1103-Ordem Real de
Kamehameha -Colar - Hawai

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1103-Ordem Real
deKamehameha - Cavaleiro
da Grande Cruz - Hawai

1104-Medalha de Kazan - Russia Federação

1105-Ordem da Coroa de
Kelantan - Grande Cavaleiro
Comendador - Kelantan

1106-Medalha de Kelantan Kelantan

1107-Medalha da Defesa de
Kiev-Russia

1108-Medalha de Koenigsburg
- - Russia URSS

1109-Ordem de Kutuzov 1a Classe - Russia URSS

1109-Ordem de Kutuzov - 2a
Classe - Russia Federação

1109-Ordem de Kutuzov 3a Classe - Russia URSS

1109-Ordem de Kutuzov Russia Federação

1105-Ordem da Coroa de
Kelantan - Companheiro Kelantan

1109-Ordem de Kutuzov2a Classe - Russia URSS

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1109-Ordem de Kutuzov- 3a
Classe - Russia Federação

1110-Ordem do Kuwait

1113-Medalha da Laponia
- - Finlândia

1116-Ordem da Lealdade
-Cavaleiro Comendador kelantan

1110-Ordem do Kuwait Estrela

1110-Ordem do Kuwait-

1111-Medalha Ladoga Finlândia

1112-Cruz da ordem dos
Lacplesis - Letônia

1114-Medalha de Langensalza
1866 - Hanover

1117-Medalha de Lealdade Kelantan

1115-Ordem de Lazaro Pena
- Cuba

1117A-Ordem da Lealdade Ducado de Baden

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1117B-Ordem da Lealdade Portugal

1118-Ordem do Leão - Estrela
- Malawi

1118-Ordem do Leão - Grande
Oficial - Estrela - Malawi

1118-Ordem do Leão Grande Oficial - Malawi

1118-Ordem do Leão - Medalha
da Ordem - Malawi

1119-Ordem do Leão - Reino
da Bavária

1120-Ordem do Leão - Abecásia

1121-Ordem do Leão - Grande
Oficial - Senegal

1121-Ordem do Leão - grande
Oficial Estrela - Senegal

1122-Ordem do Leão Branco 1 classe - Republica Tcheca

1122-Ordem do Leão Branco 3a Classe - Republica Tcheca

1122-Ordem do Leão Branco
- Colar - Republica Tcheca

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1122-Ordem Militar do Leão
Branco - Cruz - Checoslováquia

1122-Ordem Militar do Leão
Branco - Cruz - Checoslováquia -

1123-Ordem Militar do Leão
Branco - Estrela de 2a Classe Checoslováquia

1123-Ordem Militar do Leão
Branco - Medalha de Prata Checoslováquia

1124-Ordem Imperial do Leão
da Etiópia - Comendador Etiópia

1124-Ordem Imperial do Leão
da Etiópia - Oficial - Etiópia

1125-Ordem do Leão da
Finlândia - Comendador da
Grande Cruz

1125-Ordem do Leão da
Finlândia - Estrela

1123-Ordem Militar do Leão
Branco - Estrela de 1a Classe Checoslováquia

1124-Ordem Imperial do
Leão da Etiópia - Cavaleiro
do Grande Cordão - Etiópia

1125-Ordem do Leão da
Finlândia - Comendador

1126-Ordem do Leão
Neerlandês

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1127-Ordem do Leão da
Noruega

1130-Ordem do Leão e Sol - 1a
Classe - Irã

1131-Ordem do Leão Grande Oficial - Belgica

1131-Ordem do Leão Medalha de Bronze - Belgica

1128-Ordem do Leão de Ouro Alemanha - Colar

1130-Ordem do Leão e
Sol - Estrela - Irã

1131-Ordem do Leão Grã-Cruz - Belgica

1131-Ordem do Leão - Medalha
de Ouro - Belgica
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1129-Ordem do Leão de Ouro Grão Ducado de Luxemburgo

1131-Ordem do Leão Comendador - Belgica

1131-Ordem do Leão - GrãCruz Colar - Belgica

1131-Ordem do Leão Medalha de Prata - Belgica

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1131-Ordem do Leão - Oficial
- Belgica

1132-Ordem de Leão
de Zachringen

1132-Ordem do Leão de
Zahringen - Ducado de Baden

1133-Legião de HonraFrança-Colar

1131-Ordem do Leão
-Cavaleiro - Belgica

1132-Cruz de Mérito da
Ordem do Leão Zahingen

1132-Ordem do Leão de
Zahringen - Cavaleiro de 1a
Classe - Grão Ducado de Baden

1132-Ordem do Leão de
Zahringen - Comendador Grão Ducado de Baden

1132-Ordem do Leão de
Zahringer - Alemanha

1133-Legião de Honra-França

1133-Legião de
Honra-França-Império

1134-Legião de Honra Comendador - Filipinas
-

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1134-Legião de Honra - Filipinas

1135-Legião do Mérito Membro - Rodésia

1135-Legião do Mérito - Oficial
- Rodésia

1136-Legião do Mérito Estados Unidos

1137-Ordem da Legião do
Mérito - Tipo I - Chile

1137-Ordem da Legião do
Mérito - Chile

1138-Ordem de L’ Stura Udovita
- 1a Classe Estrela - Eslováquia

1138-Ordem de L’ Stura Udovita - 1138-Ordem de L’Stura Udovita
2a Classe - Eslovenia
- 1a Classe escudo - Eslováquia

1139-Imperial Ordem de
Leopoldo - Austria

1139-Imperial Ordem de
Leopoldo - Cavaleiro - Austria

1139-Imperial Ordem de
Leopoldo - Estrela - Austria

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1139-Ordem de Leopoldo
- Grã-Cruz - Império AustroHungaro

1139-Ordem de Leopoldo Belgica

1139-Ordem de Leopoldo
- Cavaleiro - Império AustroHungaro

1139-Ordem de Leopoldo Estrela da Grã Cruz - Império
Austro Hungaro

1139-Ordem de Leopoldo Estrela da Grã-Cruz, Belgica

1139-Ordem de Leopoldo
- Grã Cruz - Império AustroHungaro

1139-Ordem de Leopoldo Império Austro-Hungaro

1140-Ordem de Leopoldo I Belgica

1139-Ordem de Leopoldo

1140-Ordem de Leopoldo I Cavaleiro - Belgica

1139-Placa da Ordem de
Leopoldo I - Belgica

1140-Ordem de Leopoldo I Comendador - Belgica

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1140-Ordem de Leopoldo
I - Estrela do Grande Colar Belgica

1140-Ordem de Leopoldo I Grande Colar - Belgica
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1140-Ordem de Leopoldo I Grande Oficial - Belgica

1140-Ordem de Leopoldo
I - Grã-Cruz - Belgica

1140-Ordem de Leopoldo I Oficial - Belgica

1141-Imperial Ordem de
Leopoldo - 2 - Austria

1141-Ordem de Leopoldo II Belgica

1141-Ordem de Leopoldo II Belgica

1141-Ordem de Leopoldo II Cavaleiro - Belgica

1141-Ordem de Leopoldo II Grande Oficial - Belgica

1141-Ordem de Leopoldo
II - Grã-Cruz - Belgica

1141-Ordem de Leopoldo II Comendador - Belgica
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1141-Ordem de Leopoldo II Medalha de Bronze - Belgica

1141-Ordem de Leopoldo II Oficial - Belgica

1144-Medalha da
Lembrança - Republica
Popular da Albânia

1147-Ordem do Lesoto Lesoto

1141-Ordem de Leopoldo II Medalha de Ouro - Belgica

1141-Ordem de Leopoldo II Medalha de Prata - Belgica

1142-Ordem de Leopoldo IV Principado de Lippe-Detmold

1143-Medalha da Ordem de
Leopoldo - Principado de LippeDetmold

1145-Ordem de Lenin - Russia
URSS

1146-Medalha Leste Oeste da
Africa - Reino Unido

1148-Medalha do Libano Nações Unidas

1149-Ordem da Liberdade
- Republica Socialista da
Yugoslavia
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1149-Ordem da Liberdade
Nacional - 2tipo - Republica
Socialista da Yugoslavia

1149-Ordem da Liberdade
Nacional - tipo 3 - Republica
Socialista da Yugoslavia

1150-Ordem da Liberdade 1a Classe - Republica Popular
da Albânia

1151-Ordem da Liberdade Bosnia-Herzegovina

1152-Medalha da Liberdade
- - Polonia

1153-Ordem da Liberdade Portugal

1153-Ordem da Liberdade

1155-Ordem do Libertador cavaleiro I - Venezuela

1155-Ordem do Busto do
Libertador

1155-Ordem do Libertador Grande Cordão - Venezuela

1155-Ordem do Libertador Cavaleiro

1155-Ordem do Libertador
- Grande Cordão Estrela Venezuela
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1155-Ordem do Libertador Venezuela

1156-Ordem do Libertador Comendador - Argentina

1156-Ordem do Libertador San Martin - Estrela da GrãCruz - Argentina

1156-Ordem do Libertador
San Martin - Cavaleiro Argentina

1156-Ordem do Libertador
San Martin - Grande Oficial Argentina

1156-Ordem do Libertador
San Martin - Oficial Argentina

1156-Ordem do Libertador
San Martin- colar Argentina

1157-Medalha da Libertação Filipinas

1159-Medalha da Libertação
- Lituânia

1159-Medalha de Longo
Serviço - Filipinas

1158-Medalha da Libertação prata - Zimbabue

1160-Medalha da Libertação da
Austria - Republica da Austria

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1160-Medalha de Longo
Serviço na Policia - Nova
Zeelândia

1162-Medalha de Longo
Serviço - 25 anos - México -

1162-Ordem da Libertação França

1164-Medalha da Libertação
do Kuwait - Emirado Arabe de
Bahrein
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1161-Medalha da Libertação
do País - Republica Popular da
Albânia

1161-Medalha de Longo
Serviço - Republica da Coréia

1162-Medalha de Longo Serviço
- 30 anos - México

1162-Medalha de Longo Serviço
- 35 anos - México

1163-Medalha da Libertação
do Kuwait - Republica Arabe do
Egito

1164-Medalha de Longo
Serviço no Ministério do
Interior - bronze - Cuba

1163-Medalha de Longo Serviço
Quênia

1164-Medalha de Longo
Serviço no Ministério do
Interior - Cuba
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1165-Medalha de Libertação
do Kuwait - Arabia Saudita

1166-Medalha de Longo
Serviço - India

1165-Medalha de Longo
Serviço - Johor

1167-Medalha de Longo
Serviço e Boa Conduta Gâmbia

1168-Medalha de Liderança
- - Jordânia

1168-Medalha de Longo
Serviço e Boa Conduta do
Exército - Ouro - Grécia

1169-Medalha da Liga da
Defesa Civil - Dinamarca

1170-Medalha Conde de
Linhares - Exercito - Brasil

1166-Medalha da Libertação
- Reino da Líbia -

1167-Ordem do Lider Reino do Afeganistão

1168-Medalha de Longo
Serviço e Boa Conduta do
Exército - Prata - Grécia

1171-Ordem do Lirio de Ouro Bosnia - Herzegovina
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1172-Ordem de LogohuPapua Nova Guiné

1173-Medalha da Longevidade
- prata - Grécia

1175-Medalha de Longo Serviço
- Policial - Zimbabue

1188-Medalha de Longo Serviço
na Marinha - Dinamarca

1172-Ordem dos Logohu membro - Papua Nova Guiné

1174-Medalha de Longa e Boa
Conduta - Edward VII - Reino
Unido

1176-Medalha de Longo Serviço
no Exército - Zimbabue

1189-Medalha de Longo
Serviço - Botsuana
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1173-Medalha da Longevidade Bronze - Grécia

1174-Medalha de Longa e Boa
Conduta no Exército - Vitória Reino Unido

1177-Medalha de Longo
Serviço - Tanzânia

1190-Medalha de Longo
Serviço - Belize
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1191-Ordem de Ludwig Reino da Baviera

1192-Ordem de Ludwig - GrãCruz - Alemanha

1193-Ordem de Luis-Alemanha

1193-Ordem Real de Luis da
Baviera

1194-Ordem de Luíza da
Prússia

1194-Ordem de Maria Luiza

1196-Medalha de Luta - 1916
- Irlanda

1197-Medalha Luta em
Defesa dos Povos - Polonia

1192-Ordem de Luis de Hesse

1194-Ordem de Louise - 1a
Classe - Prussia

1195-Medalha de Lesão - Tchecoslováquia

1198-Medalha da Luta
Clandestina - Cuba
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1199-Ordem de Makarios III Croacia

1199-Ordem de Makarios III Croácia
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1200--Medalha da Campanha
da Indochina - França

1201-Medalha MadiunIndonésia

1202-Medalha Mahsood
- Republica Islâmica do
Afeganistão

1202A-Medalha de sua
Majestade-Suécia

1203-Medalha Major General
Alexander Alexandrov - Russia
Federação

1204-Ordem de Maio Cavaleiro - Argentina

1204-Ordem de Maio - Estrela
da Grã-Cruz- Argentina

1204-Ordem de Maio - GrãCruz - Argentina

1204A-Medalha de maipo Chile

1205-Medalha da Malásia Indonésia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

428

1206-Medalha Mallet Exército - Brasil

1207-Ordem de Malta

1207-Ordem de Malta-Cruz

1207-Ordem de Malta

1207-Ordem Soberana e
Militar de Malta

1208-Ordem de Manuel
Amador Guerrero - Grã-Cruz Panamá

1209-Premio Marcilio Dias

1210-Ordem de Maria Anna

1206-Medalha Mallet - Exercito
- Brasil

1211-Ordem de Maria
Christina

1212-Ordem de Maria Teresa Cavaleiro - Austria

1212-Ordem de Maria Teresa
- Comendador - Austria

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1212-Ordem de Maria Teresa
- Grã-Cruz - Austria

1212-Ordem Militar de Maria
Teresa - Comendador - Império
Austro-Hungaro

1212-Ordem Militar de Maria
Teresa - Império AustroHungaro

1213A-Ordem da Marinha - 3a
Classe - Indonésia
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1212-Ordem de Maria Teresa

1212-Ordem Militar de Maria
Teresa - Cavaleiro - Império
Austro-Hungaro

1212-Ordem Militar de Maria
Teresa - Estrela da Grã-Cruz Império Austro-Hungaro

1212-Ordem Militar de Maria
Teresa - Grã-Cruz - Império
Austro-Hunraro

1213-Ordem de Maria Vitoria
da Espanha

1213A-Ordem da Marinha - 2a
Classe - Indonésia

1213B-Marinha do Brasil

1214-Medalha Marine Corps Estados Unidos

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1215-Ordem da Mãe Republica de Bielo-Russia

1217-Medalha da Mãe
Heroina - Republica
Popular da Albânia

1221-Ordem Maximilian das
Artes e das Ciências - Reino
da Baviera

1224-Medalha aos Mais Bravos
do Paraguai - Brasil

1216-Ordem da Mãe Heroina
- 1a Classe - Mongólia

1218-Medalha das Mães Gabão

1216-Ordem da Mãe Heroina 2a Classe - Mongólia

1219-Medalha das Mães
- Republica do Iraque

1222-Cruz da Ordem Militar de
Maximilian Joseph - Reino da
1223-Mérito Mauá - Brasil
Baviera - Alemanha

1225-Medalha de Honra-São
Cristóvão e Nevis

1226-Medalha de Sua
Majestade- Suécia
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1227-Medalha Militar - 2a
Império - - França

1227-Medalha Militar - 3a
Republica - - França

1227-Medalha Militar - 5a
Republica - França

1227-Medalha Militar - França
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1227-Medalha Militar - 4a
Republica - - França

1227-Medalha Militar Napoleão III - França

1227-Medalha Militar-França

1227A-Medalha Militar - Gabão -

1228-Medalha dos 100 Anos da
Medicina Bulgara - Republica
Popular da Bulgária

1228-Medalha dos 100 Anos da
Medicina Bulgara - Republica
Popular da Bulgária

1229-Ordem de MedschidischTurquia-soldado

1229-Ordem de
Medschidisch-Turquia
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1230-Medalha Memorial de
Gustavo V - Suécia

1231-Ordem de MenelikEtiópia

1231-Ordem de MenelikEtiópia-Comendador

1232-Ordem de Mérito - Grã
Bretanha

1232-Ordem do Mérito - com
espadas - Grã Bretanha e
Australia

1232-Ordem do Mérito - sem
espadas - Grã Bretanha e
Australia

1233-Ordem do Mérito Colar - Nova Zeelândia

1233-Ordem do Mérito membros - Nova Zeelândia

1233-Ordem do Mérito Companheiro - Nova Zeelândia

1233-Ordem do Mérito Oficial - Nova Zeelândia

1233-Ordem do Mérito
- Companheiro Principal Estrela - Nova Zeelândia

1234-Medalha de Mérito do
Catar - Catar
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1234-Medalha de Mérito do
Catar - estrela - Catar

1237-Ordem do Mérito - Estrela
de Grande Oficial - Republica da
Romênia

1237-Ordem do Mérito Cultural
- Reino da Romênia -

1239-Ordem do Mérito
Agricola - Comendador Costa do Marfim

1235-Ordem do
Mérito - Malasia

1237-Ordem do Mérito - Grande
Oficial - Republica da Romênia

1238-Ordem do Mérito Agricola
- Cavaleiro - Malí

1239-Ordem do Mérito Agricola
- Comendador - França
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1236-Ordem do Mérito Bahamas

1237-Ordem do Mérito - GrãCruz - Republica da Romênia

1239-Ordem do Mérito
Agricola - Cavaleiro - França

1239-Ordem do Mérito
Agricola - Oficial - França
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1240-Ordem do Mérito
Agricola - Gabão

1241-Ordem das Artes e das
Letras - Oficial - França

1242-Ordem do Mérito do
Artesanato - Oficial - França
-

1244-Medalha do Mérito do
Fogo - bronze - Republica da
Austria

1241-Ordem das Artes e das
Letras - Cavaleiro - França

1242-Ordem do Mérito do
Artesanato - Cavaleiro - França
-

1243-Medalha de Prata de
Mérito - 1908 - 1916 - Grão
Ducado de Baden

1244-Medalha do Mérito do
Fogo - prata - Republica da
Austria

1241-Ordem das Artes e das
Letras - Comendador - França

1242-Ordem do Mérito do
Artesanato - Comendador França

1243-Medalha de Prata de
Mérito - 1916 - 1918 - Grão
Ducado de Baden

1244-Medalha do Mérito do
Fogo - Republica da Austria
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1245-Ordem do Mérito Cultural
- Oficial - Costa do Marfim

1248-Ordem do Márito do
Marfim - Comendador - Costa
do Marfim

1248-Ordem do Mérito do
Marfim - Oficial - Costa do
Marfim

1249-Ordem do Mérito Classe 3 - Egito
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1246-Ordem do Mérito da
Ordem do Santo Sepulcro de
Jerusalém - Santa Sé

1248-Ordem do Mérito do
Marfim - Estrela - Costa do
Marfim

1248A-Ordem do Mérito da
Educação Nacional - Costa do
Marfim

1249-Ordem do Mérito Classe 5 - Egito

1247-Medalha de Prata de
Mérito da Republica da Austria

1248-Ordem do Mérito do
Marfim - Grã-Cruz - Costa do
Marfim

1248A-Ordem do Mérito da
Educação Nacional -Oficial Costa do Marfim

1249-Ordem do Mérito Egito
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436

1251-Ordem do Mérito - 1a.
Classe com espadas - Reino da
Saxonia

1253-Ordem do Mérito Cavaleiro - Chile

1253-Ordem do Mérito Grã-Cruz - Chile

1254-Medalha de Mérito - Libéria

1252-Ordem do Merito
Militar dos Tenentes-Uruguai

1253-Ordem do Mérito Chile

1252-Ordem do Mérito Militar
dos Tenentes-cruz-Uruguai

1253-Ordem do Mérito Estrela da Grã-Cruz - Chile

1253-Ordem do Mérito Oficial - Chile

1254-Medalha de Mérito Libéria

1256-Ordem de Mérito
- Estrela Badge - Arabia
Saudita

1256-Ordem do Mérito - 1a
Classe Estrela - Arabia Saudita
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1256-Ordem do Mérito - 3a
Classe - Arabia Saudita

1260-Ordem do Mérito
- Estrela - Republica da
Romênia

1260-Ordem do Mérito
Agricola - Grande Oficial Republica da Romênia

1261-Ordem do Mérito
Aeronautico - Estrela da GrãCruz - Brasil
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1258-Medalha de Mérito Tchecoslováquia

1260-Ordem do Mérito
Agricola - Cavaleiro Republica da Romênia

1261-Ordem do Mérito
Aeronautico - Brasil

1261-Ordem do Mérito
Aeronautico - Oficial - Brasil

1259-Ordem do Mérito das
Artes e das Ciencias - Ducado
de Anhalt - Alemanha

1260-Ordem do Mérito
Agricola - Estrela - Republica
da Romênia

1261-Ordem do Mérito
Aeronautico - Brasil

1261-Ordem do Mérito
Aeronautico-Brasil
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1261-Ordem do Mérito do
Principado de Liechtenstein

1261A-Mérito
Diplomático - Chile

1262-Ordem do Mérito da
Defesa - Brasil

1262-Ordem do Mérito da
Defesa - Grande Oficial - Brasil
-

1262-Ordem do Mérito da
Defesa

1264-Ordem do Mérito
Maritimo - Cavaleiro - França

1264-Ordem do Mérito
Maritimo - Comendador - França

1264-Ordem do Mérito
Maritimo - Oficial - França

1265-Ordem do Merito
Médico José Fernandez
Madrid - Grã-Cruz - Colombia

1265-Ordem do Mérito Médico
José Fernandez Madrid Cavaleiro - Colombia

1265-Ordem do Mérito
Médico José Fernandez
Madrid - Oficial - Colombia

1266-Ordem do Mérito Militar
- Cruz - Espanha
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1267-Ordem do Mérito
Militar - 1a Classe - Republica
Socialista da Yugoslavia

1266-Ordem do Mérito
Militar - Grã - Cruz - Espanha

1266-Ordem do Mérito
Militar - Grã-Cruz - Espanha

1267-Ordem do Mérito
Militar - 2a Classe - Republica
Socialista da Yugoslavia

1267-Ordem do Mérito
Militar - 3a Classe - Republica
Socialista da Yugoslavia

1268-Medalha do Mérito
Militar - Libéria

1268A-Medalha de Mérito
Militar - Africa do Sul

1269-Ordem do Merito Militar
José Maria Cordoba - Cavaleiro
- Colombia -

1269-Ordem do Mérito
Militar José Maria Cordoba Comendador - Colombia

1269-Ordem do Mérito
Militar José Maria Cordoba
- Membro - Colombia

1269-Ordem do Mérito
Militar José Maria Cordoba Oficial - Colombia

1269-Ordem do Mérito Militar
José Maria Cordoba - Grã-Cruz
- Colombia
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1270-Medalha de Merito
Militar - - Republica
Socialista da Yugoslavia

1275-Ordem do Mérito Civil Republica da Bulgária

1277-Ordem do Mérito por
Serviços Distintos - Estrela
- Peru

1278-Ordem do Mérito Civil da
Coroa da Baviera -Estrela da
Grã-Cruz- Reino da Baviéra

1272-Ordem do Mérito Civil
- Portugal

1274-Ordem de Mérito Civil Republica Popular da Bulgária

1276-Ordem do Mérito
Cientifico - Brasil

1277-Ordem do Mérito por
Serviços Distintos - Cavaleiro
- Peru

1277-Ordem do Mérito por
Serviços Distintos - Grã-Cruz
- Peru

1278-Ordem do Mérito Civil
da Coroa da Baviéra - Grã
-Cruz - Reino da Baviéra

1278-Ordem de Mérito Civil da
Coroa da Baviéra - Comendador
- Reino da Baviéra

1279-Ordem do Mérito
Contabil
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1280-Ordem do Mérito das
Comunicações

1281-Ordem do Mérito
Comercial - Comendador França

1281-Ordem do Mérito
Comercial - Oficial - França

1282-Ordem do Mérito Cultural

1283-Ordem do Mérito
Cultural - Comendador Principado de Mônaco

1285-Ordem do Mérito da
Defesa - Estrela da Grã-Cruz
- Brasil

1286-Medalha Merito de
Guerra - Burundi

1286A-Medalha de Mérito de
Guerra - Ducado de SaxeCoburg

1286B-Medalha do Mérito de
Guerra - Reino da Prussia Alemanha

1287-Ordem do Mérito da
Pátria - Bronze - Republica
Oriental Alemã

1287-Ordem do Mérito da
Pátria - Ouro - Republica
Oriental Alemã

1287-Ordem do Mérito da
Pátria - Prata - Republica
Oriental Alemã
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1288-Ordem do Mérito da
Republica Federal da Alemanha

1289-Ordem do Mérito da
Republica Italiana - Cavaleiro Itália

1289-Ordem do Mérito da
Republica Italiana - Grande
Oficial - Itália

1289-Ordem do Mérito da
Republica Italiana - Grã-Cruz
- Itália

1290-Ordem de
S.Miguel (Baviera)

1290-Ordem do Mérito
de São Miguel - BavieraComendador

1290-Ordem do Mérito de
São Miguel - Baviera - Cruz

1291-Ordem do Mérito
do Trabalho - Brasil

1289-Ordem do Mérito da
Republica Italiana - Estrela - Itália

1289-Ordem do Mérito da
Republica Italiana - Itália

1290-Ordem do Mérito de
São Miguel - Baviera

1292-Ordem do Mérito
Industrial - Portugal
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1292-Ordem do Mérito
Industrial - Portugal

1293-Medalha do Mérito
Industrial e Comercial -Reino da
Romênia

1294-Ordem do Mérito
Médico-Brasil

1295-Ordem do Mérito
Militar - 4a Classe - Republica
da Coréia

1296A-Medalha do Mérito
Militar - Paraguai

1297-Medalha de Mérito
Militar - Prata - Reino da
Baviera

1297A-Medalha de Mérito
Militar - Reino da Saxonia

1298-Ordem do Mérito
Militar- Alemanha
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1294-Ordem do Mérito
Médico-Brasil

1296-Medalha de Mérito
Militar - Togo

1297-Ordem do Mérito Militar
- Cavaleiro de 1a Classe - Reino
da Baviera

1298A-Ordem do Merito
Militar - Grande Oficial Uruguai

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1298A-Ordem do Mérito
Militar - Comendador Uruguai

1299-Ordem do Mérito Militar
- Republica de El Salvador

1299A-Medalha de Mérito
com Espadas do Principado
de Reuss

1299A-Medalha de Mérito
com espadas do Principado
de Reuss

1300-Ordem do Mérito Militar
- Brasil

1300-Ordem do Mérito
Militar - Comendador - Brasil

1300-Ordem do Mérito Militar Grande Oficial - Brasil

1302-Medalha de Merito
Militar - 1815 - Brunswick

1300-Ordem do Mérito
Militar - Oficial - Brasil

1302A-Medalha de Prata de
Mérito - - 1908 - 1916 - Grão
Ducado de Baden

1301-Medalha do Mérito
Militar - Malí

1303-Ordem do Mérito
Judiciário Militar - Brasil

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1303-Ordem do Mérito
Juridico Militar

1305-Medalha Militar-Gabão

1308-Ordem do Mérito frente - Kiribati

1309-Ordem do Mérito Militar Oficial - Canada
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1304-Ordem do Mérito
Judiciário Trabalhista - Brasil

1304-Ordem do Mérito
Militar - Estrela da Grã-Cruz
- Brasil

1306-Mérito Militar - Belgica

1307-Ordem do Mérito Naval Russia - Federação

1309-Ordem do Mérito Militar Comendador - Canada

1309-Ordem do Mérito Militar
- Membro - Canada

1310-Medalha de Mérito
Militar - Alemanha - I Guerra
Mundial

1310-Medalha do Mérito
Militar - Austria

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1310-Medalha do Mérito
Militar - Império AustroHungaro

1312-Ordem do Mérito Militar
- - Russia - Federação

1310-Medalha do Mérito
Militar - Republica da Austria

1313-Medalha de Prata do
Mérito Militar - Reino da
Bavária

1313-Ordem do Mérito Militar
- reino da Baviera

1313-Ordem do Mérito Militar
- Reino da Bavária

1314-Ordem do Mérito Militar
Antonio Narino - Oficial Colombia

1315-Ordem do Mérito
Militar - Alemanha - Reino de
Winttemberg

1310-Mérito Militar - Império
Austro-Hungaro

1313-Ordem do Mérito
Militar - Grã - Cruz - Reino
da Baviera

1314-Ordem do Mérito
Militar Antonio Narino Comendador - Colombia

1315-Ordem do Mérito Militar
do Reino de Wurttemberg -

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1316-Medalha de Mérito
Militar - Africa do Sul

1317- Ordem do Mérito
Militar - Espanha

1317-Ordem do Mérito
Militar - Espanha

1317-Ordem do Mérito
Militar - Espanha-Cruz

1317A-Ordem de Mérito
Militar de Charles Frederick Comendador - Grão Ducado
de Baden

1317A-Ordem do Mérito
Militar - Baden -

1317A-Ordem do Mérito Militar
de Charles Frederick - Cavaleiro
- Grão Ducado de Baden

1318-Ordem do Mérito Militar
- Grã-Cruz - Argentina

1317A-Ordem do Mérito
Militar de Charles frederick
- Estrela da Grã-Cruz - Grão
Ducado de Baden

1318-Ordem do Mérito
Militar - Estrela da Grã-Cruz Argentina

1319-Medalha de Mérito
Militar - Comores

1320-Medalha do Mérito
Militar-Republica da Austria

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1321-Medalha do Mérito
Militar-Grécia

1322-Ordem do Mérito
Aeronautico - Estrela da GrãCruz - Uruguai

1323-Ordem do Mérito Militar
- Cavaleiro - Itália

1323-Ordem do Mérito
Militar - Itália

1326-Ordem do Mérito Naval
- Cavaleiro - Brasil

1326-Ordem do Mérito
Naval - Comendador - Brasil
-

1326-Ordem do Mérito Naval
- Estrela de Grande Oficial
-Brasil

1326-Ordem do Mérito Naval
- Grande Oficial - Brasil

1322-Ordem do Mérito
Aeronautico - Grã-Cruz Uruguai

1325-Medalha do Mérito
Militar - Portugal

1326-Ordem do Mérito
Naval - Estrela da Grã-Cruz
- Brasil

1326-Ordem do Mérito
Naval - Grã-Cruz - Brasil
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449

1326-Ordem do Mérito Naval
- Oficial - Brasil

1326-Ordem do Mérito Naval

1326A-Ordem do Mérito
Naval - Chile

1328-Merito Naval - Portugal

1329-Ordem do Mérito Naval
- Cavaleiro - Argentina

1329-Ordem do Mérito Naval Estrela da Grã-Cruz - Argentina

1329-Ordem do Mérito Naval
- Grã-Cruz - Argentina

1330-Ordem do Mérito do
Grão-Ducado de Luxemburgo Cavaleiro

1330-Ordem do Mérito do
Grão-Ducado de Luxemburgo
- Oficial

1330-Ordem do Mérito do
Grão-Ducado de Luxemburgo Grande Oficial

1330-Ordem do Mérito do
Grão-Ducado de Luxemburgo Grã-Cruz

1331-Ordem do Mérito Postal
- Cavaleiro - França
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1331-Ordem do Mérito Postal
- Comendador - França

1331-Ordem do Mérito Postal Oficial - França

1334-Medalha de Mérito de
Serviço - Johor

1335-Medalha de Serviço por
Mérito - Bahamas

1346-Ordem do Mérito
Agrícola - Comendador - Peru
-

1347-Ordem do Mérito
Agricola - Portugal

1346-Ordem do Mérito
Agrícola - Grã-Cruz Estrela
- Peru

1347-Ordem do Mérito
Agricola, Comercial e
Industrial - Portugal

1332-Ordem do Mérito
Médico-Brasil

1336-Ordem do MéritoNova Zeelândia

1346-Ordem do Mérito
Agrícola - Oficial - Peru

1347-Ordem do Mérito
Comercial - Portugal

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1348-Ordem do Mérito
Aeronautico - Grã-Cruz - Peru

1349A-Ordem do Mérito do
Esporte - Cavaleiro - Costa do
Marfim

1351-Mérito AeronauticoBrasil

1353-Ordem do
Mérito Aeronautico
Argentina
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1348-Ordem do Mérito
Aeronautico - Oficial - Peru

1349-Ordem do Mérito de
Mineração - Cavaleiro - Costa
do Marfim

1349A-Ordem do Mérito do
Esporte - Comendador - Costa
do Marfim

1350-Ordem do Mérito das
Artes e das Ciências-Alemanha

1351-Ordem do Mérito
Aeronautico-Brasil

1353-Ordem do Mérito
da Republica da Hungria Cavaleiro - Hungria

1352-Medalha do Mérito
Aeronautico - Portugal

1353-Ordem do Mérito
da Republica da Hungria Colar - Hungria
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1353-Ordem do Mérito
da Republica da Hungria Estrela - Hungria

1354-Medalha de Mérito Civil
- Marrocos

1355-Ordem do MéritoEquador - placa

1356-Ordem do Mérito Civil Comendador - Siria

1353-Ordem do Mérito da
Republica da Hungria - GrãCruz - Hungria

1354-Ordem do Mérito Republica de Bielo-Russia

1355-Ordem do MéritoEquador

1356-Ordem do Mérito Civil
- Siria

1353-Ordem do Mérito da
Republica da Hungria - Oficial
- Hungria

1354-Ordem do Mérito Civil 1a Classe - Marrocos

1355-Ordem Nacional do
Mérito Civil - Grã-Cruz Bulgária

1356-Ordem do Mérito da
Republica da Romênia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1356-Ordem do Mérito
da Republica da
Romênia-comendador

1357-Ordem do Mérito
da Republica da Polonia Estrela - Polonia

1357-Ordem do Mérito da
Republica da Polonia - Oficial
- Polonia

1358-Ordem do Mérito
Diplomático - Cavaleiro Republica da Romênia

1357-Medalha do Mérito
Público da Marinha - Estados
Unidos
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1357-Mérito Civil da Marinha Estados Unidos

1357-Ordem do Mérito da
Republica da Polonia - Grande
Comendador - Polonia

1357-Ordem do Mérito da
Republica da Polonia - Grã-Cruz
- Polonia

1357-Ordem do Mérito da
Republica Popular da Polonia Grã-Cruz - Polonia

1357A-Ordem do Mérito
Desportivo - Cuba

1358-Ordem do Mérito
Diplomático - Estrela Republica da Romênia

1358-Ordem do Mérito
Diplomático - Grande Oficial
- Republica da Romênia
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1358-Ordem do Mérito GrãBretanha e Austrália-G

1359-Merito
Educativo - Brasil

1360-Ordem do Mérito da
Republica Italiana

1361-Ordem do Mérito
Industrial - Grã Cruz - Peru

1358-Ordem do MéritoGrã-Bretanha e Austrália

1359-Medalha de Mérito da
Republica - Nicaragua

1359-Ordem do Mérito
Educativo

1360-Medalha de Mérito para
a Defesa do Pais - Republica
- Polonia

1360-Ordem do Mérito da
Republica Italiana-Placa

1360A-Medalha do Mérito
Desportivo - Republica da
Coréia

1361-Ordem do Mérito
Melitensi-Malta- colar

1361-Ordem do Mérito
melitensi-malta-r
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1361A-Ordem do Mérito
Saharien - França

1362-Medalha de Mérito de
Serviço - Nova Zeelândia

1362-Medalha de Mérito de
Serviço - Elizabeth II - Nova
Zeelândia

1363-Medalha de Mérito de
Serviço - India

1364-Ordem do Mérito Social
- Comendador - França

1364-Ordem do Mérito Social Oficial - França

1365A-Ordem do Mérito Militares - Nova Zeelândia

1366-Medalha de Mérito
Militar - Filipinas
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1362-Medalha de Mérito de
Serviço - George VI - Nova
Zeelândia

1364-Ordem do Mérito Social
- Cavaleiro - França

1365-Medalha do Mérito
Militar - Vietnã do Sul

1366A-Medalha de Mérito
- Waldeck - Principado de
Schwarzburg

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1366A-Medalha de Mérito
emouro do Principado de
Waldeck

1367A-Medalha de Mérito
Militar do Ducado de Saxe Weimar

1366A-Medalha de Mérito
Militar - Principado de
Schaumburg-Lippe

1368-Ordem do Mérito Militar
- 4a Classe - Siria

1367-Medalha do Mérito
Militar - Tchescolováquia - -

1369-Medalha de Mérito
Militar - - Principado de
Lippe-Detmold

1369-Medalha do Mérito
Militar - - Principado de
Lippe-Detmold

1370-Medalha Mérito Militar 1a Classe - Grécia

1370-Medalha Mérito
Militar - 2a Classe - Grécia

1370-Medalha Mérito
Militar - 3a Classe - Grécia

1370-Medalha Mérito Militar 4a Classe - Grécia

1370-Mérito Militar 1974 1a Classe - Grécia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1370-Mérito Militar - 2a
Classe - Grécia

1371-Ordem do Mérito à
Nação - 2a Classe - Republica
Socialista da Yugoslavia

1373-Ordem do Mérito
Naval - Grã-Cruz - Peru

1374-Ordem do Mérito da Pátria
- 2o Grau - Federação Russa

1370-Mérito Militar - 3a
Classe - Grécia

1371-Ordem do Mérito à
Nação - 3a Classe - Republica
Socialista da Yugoslavia

1374-Ordem do Mérito da
Patria - Colar - Federação
Russa

1374-Ordem do Mérito da Pátria
- 4o Grau - Federação Russa
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1371-Ordem do Mérito à
Nação - 1a Classe - Republica
Socialista da Yugoslavia

1372-Medalha de Mérito à
Nação - - Republica Socialista
da Yugoslavia

1374-Ordem do Mérito da
Pátria - 1o Grau - Federação
Russa

1374-Ordem do Mérito da
Pátria - Estrela - Federação
Russa
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1375-Medalha Mérito
Tamandaré

1375-Mérito Tamandaré-BrasilDiploma

1377-Ordem do Mérito do
Turismo - Comendador França

1377-Ordem do Mérito do
Turismo - Oficial - França

1379-Ordem do Mérito para
Veteranos - Cavaleiro - França

1379-Ordem do Mérito para
Veteranos - Comendador França

1380-Medalha de Mérito
Policial - Republica do
Afeganistão

1381-Medalha do
México- França

1377-Ordem do Mérito do
Turismo - Cavaleiro - França

1378-Medalha Mérito do
Trabalho - Republica Popular
Democrática do Afeganistão

1379-Ordem do Mérito para
Veteranos - Oficial - França

1382-Ordem de Miguel Grau Grã-Cruz - Peru

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1383-Ordem de Miguel
Larreynaga - Comendador
- Nicaragua

1384-Ordem de Miguel - O
Bravo

1384A-Medalha de Minerva
- Chile

1385-Ordem Militar de 13 de
Junho - 3a Classe - Colombia

1386-Medalha Militar de
Serviços Distintos - Republica
de Bielo-Russia

1387-Medalha Militar
de Engenharia - - Russia
Federação

1388-Ordem do Mérito
Legislativo Imperador
Justiniano - Açores

1390-Ordem dos Molomi Comendador - Lesoto

1388-Ordem MIlitar do
Açor - Reino dos Açores

1390-Ordem dos Molomi Lesoto

1389-Ordem Militar e
Hospitalar de São LazaroFrança

1391-Medalha da Mobilização Império Austro-Húngaro

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1392-Ordem do Mono Comendador - Togo

1392-Ordem do Mono Oficial - Togo

1394-Ordem de Nossa
Senhora de Montesa

1395-Ordem das Mil
Colinas - Grande Oficial
Estrela - Ruanda

1392-Ordem do Mono - Estrela
de Grande Oficial - Togo

1392-Ordem do Mono Grande Oficial - Togo

1393-Ordem de MontenegroMontenegro

1393-Ordem Principesca da
Casa de Montenegro

1394-Ordem Militar de
Nossa Senhora de MontezaEspanha

1395-Ordem das Mil Colinas Grande Cruz Estrela - Ruanda

1395-Ordem das Mil Colinas Oficial - Ruanda

1396-Medalha Militar de
Coragem - Ouro - Republica
Arabe do Egito

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1397-Ordem Militar de
Maximiliano - Cavaleiro Reino da Baviéra

1397-Ordem Militar de
Maximiliano - Comendador Reino da Baviéra

1397-Ordem Militar de
Maximiliano José

1398-Ordem Militar Sanitária
- Reino da Baviera

1399-Medalha Militar de
Valor - 2a Classe - Russia
Federação

1399-Medalha Militar de Valor
- vRussia Federação

1400-Ordem Militar de
Sabóia - Itália

1401-Medalha Militar-Reino
Unido

1396-Medalha Militar de
Coragem - Republica Arabe
do Egito

1402-Medalha Militar - Brasil

1403-Medalha Militar - Libano

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1404-Medalha da Milicia Republica da Austria

1405-Ordem da Milicia de
Jesus Cristo

1406-Ordem do Milhano d oiro

1406-Ordem do Milhano de
Ouro-Japão

1405-Ordem da Milícia de
Jesus Christo

1407-Medalha Mir Mache
Ghazi-Republica do
Afeganistão

1408-Medalha da Moluca Indonésia

1409-Medalha de Monte
Caceros - - Uruguai

1410-Ordem de
Moshoeshoe - Badge Lesoto

1410-Ordem de Moshoeshoe
- Estrela - Lesoto

1411-Medalha do Motim na
India - Reino Unido

1412-Ordem de Mubarak, O
Grande - Kuwait

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1413-Ordem de
Muhammad Ali-Egito

1416-Medalha da Mulher
Grão-Ducado de SaxeWeimar
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1414-Medalha Muhammad
Ali Jinnah - Paquistão -

1415-Medalha da Mulher Finlândia

1417-Medalha da Muralha
Ocidental - Alemanha Nazista
-

1418-Ordem Nacional de 27
de Junho - Djibuti

1419-Ordem Nacional de
Ruanda - Oficial - Ruanda

1420-Ordem Nacional Estrela - Madagascar

1420-Ordem Nacional Grande Oficial - Madagascar

1421-Ordem Nacional Kiribati

1422-Ordem Nacional Comendador - Malí

1422-Ordem Nacional
- Grã-Cruz - Mali

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1422-Ordem Nacional Oficial - Malí

1423-Ordem Nacional da
Guiné Equatorial - Estrela

1424-Ordem Nacional - 2a
Classe - Niger

1425-Ordem Nacional Comendador - Costa do
Marfim

1425-Ordem Nacional da
Costa do Marfim - Grã-Cruz

1426-Ordem Nacional do
Mérito - Togo

1428-Ordem Nacional de
Honra e Mérito - Cavaleiro Haiti

1428-Ordem Nacional
de Honra e Mérito Comendador - Haiti

1423-Ordem Nacional da
Quiné Equatorial - Grande
Oficial

1425-Ordem Nacional Oficial - Costa do Marfim

1427-Ordem Nacional da
Educação - Djibuti

1428-Ordem Nacional de
Honra e Mérito - Grande
Oficial - Haiti

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1429-Ordem Nacional da
Educação - Comendador Gabão

1430-Ordem Nacional do
Mérito - Estrela da GrãCruz - Brasil

1432-Ordem Nacional do
Mérito - Cavaleiro - Benin

1433-Ordem Nacional do
Mérito - Grã-Cruz - Equador
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1429-Ordem Nacional da
Educação - Oficial - Gabão

1430-Ordem Nacional do
Mérito

1433-Ordem Nacional do
Mérito - Equador

1434-Ordem Nacional do
Mérito - Grã-Cruz - Estrela Paraguai

1430-Ordem Nacional de
Mérito - Comendador - Brasil

1431-Ordem Nacional do Mérito
- Grande Oficial - Mauritânia

1433-Ordem Nacional do
Mérito - Estrela - Equador

1434-Ordem Nacional
do Mérito - Grã-Cruz
Extraordinária - Paraguai

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1434-Ordem Nacional do
Mérito-Paraguai-placa

1435-Ordem Nacional do
Mérito - Comendador - França

1435-Ordem Nacional do
Mérito - Grande Oficial Estrela - França

1435-Ordem Nacional do
Mérito - Oficial - França

1434A-Ordem Nacional
do Mérito - Bolivia

1435-Ordem Nacional do
Mérito - Cavaleiro - França

1435-Ordem Nacional do
Mérito - Estrela - França

1435-Ordem Nacional
do Mérito - França

1435-Ordem Nacional do
Mérito - Grande Oficial - França
-

1435-Ordem Nacional do
Mérito - Grã-Cruz - França

1436-Ordem Nacional do
Mérito - Comendador - Gabão

1436-Ordem Nacional do
Mérito - Estrela - Gabão

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1436-Ordem Nacional do
Mérito - Grande Oficial Gabão

1436-Ordem Nacional do
Mérito - Grande Oficial
Estrela - Gabão

467

1436-Ordem Nacional do
Mérito - Grã-Cruz - Gabão

1437-Ordem Nacional do
Mérito Cientifico - Brasil

1438-Ordem do Merito
Nacional de Segurança- Classe
4 - Republica da Coréia

1438-Ordem do Mérito
Nacional de Segurança - 3a
classe - Republica da Coréia

1438-Ordem do Mérito
Nacional de Segurança - 5a
Classe - Republica da Coréia

1439-Medalha Nacional do
Mérito - 2a Classe - Costa do
Marfim

1439-Ordem Nacional do
Mérito - - Costa do Marfim

1440-Ordem Nacional Slovaco
- Medalha - Tchoeslovaquia

1440-Ordem Nacional
Slovaco - Tchecoslovaquia 2a Classe - Tchecoslováquia

1440-Ordem Nacional Slovaco
- 1a Classe - Tchecoeslovaquia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1441-Medalha das Nações
Unidas - Coreia - Canada

1444-Ordem dos Nakhimov
- 1a Classe - Russia Federação

1444-Ordem dos Nakhimov 2a Classe - Russia Federação

1447-Medalha da NASA Estados Unidos

1442-Medalha das Nações
Unidas - Saara - Argentina

1443-Medalha das Nações
Unidas - Argentina

1444-Ordem dos Nakhimov 1a Classe - Russia URSS

1444-Ordem dos Nakhimov 2a Classe - Russia URSS

1445-Medalha de Nakhimov Russia URSS

1448-Medalha Naval da
Reserva - Estados Unidos

1446-Medalha da Namibia Nações Unidas

1449-Medalha Naval de Boa
Conduta - George V - Reino
Unido

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1449-Medalha Naval de Boa
Conduta - George V tipo 2 Reino Unido

1449-Medalha Naval de Boa
Conduta - Vitoria - Reino
Unido

1451-Medalha Naval de
Serviços Distintos- Brasil

1451-Medalha Naval de
Serviços Distintos-Brasil

1453-Medalha de Nesterov
- - Russia federação

1454-Ordem de Nichan Iftikhar
- Tunisia

1454-Ordem de Nichan
Imtiaz

1456-Ordem do Nichan
Iftchar de Tunis

1456-Ordem do Nichan
Iftchar

1454-Ordem do
Nichan - el Anuar

1450-Medalha Naval - Bronze
- Arábia Saudita

1452-Ordem do Nepal Nepal

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1458-Ordem do Nilo - Badge
- Egito

1458-Ordem do Nilo Cavaleiro - Egito

1458-Ordem do Nilo Comendador - Egito

1458-Ordem do Nilo - Egito

1458-Ordem do Nilo Estrela - Egito

1458-Ordem do Nilo - Estrela
- Republica do Egito

1458-Ordem do Nilo Grande Cordão - Egito

1458-Ordem do Nilo - Grande
Cordão - Republica do Egito

1458-Ordem do Nilo - Grande
Oficial - Egito

1458-Ordem do Nilo - Oficial
- Egito

1459-Medalha Noroeste do
Canada - - Reino Unido

1457-Ordem dos Nila Utama Estrela - Singapura

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1460-Ordem de Nossa
Senhora de Chardon-França

1461-Ordem de Nossa Senhora
da Conceição de Vila ViçosaPortugal-pedra

1462-Ordem de Nossa Senhora
de Guadalupe-Mexico

1463-Ordem de Nossa Senhora
de Montesa-Montesa

1465-Medalha Indiana 9 Anos
de Serviços Nomeada - India

1465-Ordem da Nova
Zeelândia - Nova Zeelândia

1466-Ordem das Nuvens Estrela - Taiwan

1467-Medalha de
Observadores na India e
Paquistão - Nações Unidas

1468-Medalha do Oceano e
Atmosfera - Estados Unidos

1466-Ordem das Nuvens Taiwan

1461-Ordem de Nossa
Senhora da Conceição de
Villa Viçosa-Portugal

1464-Ordem de Nosso Senhor
Jesus Cristo-Brasil
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1469-Medalha dos Oficiais da
Reserva - Finlândia

1471-Ordem de Olga e
Sophia-1a Classe - Grécia

1470-Ordem de Olga

1471- Ordem de Olga e
Sophia-Grécia-Classe 3

1471Ordem de Olga e Sophia 3a Classe - Grécia

1473-Medalha Olimpica Republica da Austria

1473-Medalha Olimpica 1976
- Republica da Austria

1474-Medalha de Omar al
Muktar - Libia

1475-Ordem de Ontário Canada

1476-Medalha de Operação de
Socorro - Republica da Austria

1477-Medalha de Operações
Policiais - Austrália

1478-Medalha Operacional
- - Nova Zeelândia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1479-Medalha dos Oitenta
Anos da Republica Popular da
Mongólia

1480-Medalha dos Oitenta
Anos do Exército-Republica de
Bielo-Russia

1482-Medalha dos 850 Anos
de Moscou - Russia Federação

1483-Medalha de Operações
Militares - - Republica da
Austria

1484-Medalha da Ordem
do Mérito da Patria - Ouro Russia Federação

1485-Medalha da Ordem
Pública - Russia URSS

1486-Medalha da Ordem
Pública - Republica da Austria

1484-Medalha da Ordem
do Mérito da Pátria - prata
- Russia Federação

1487-Ordem de Orange-Nassau
( Holanda )

1487-Ordem de OrangeNassau - Estrela - Holanda

1481-Medalha dos 80 Anos da
Tropa de Fronteira - Republica
de Bielo-Russia

1487-Ordem de OrangeNassau - Grã-Cruz - Holanda
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1487A-Medalha da Ordem da
Casa de Orange- Holanda

1489-Medalha de Oscar
II - Suécia

1492-Ordem de Osmanié

1494-Medalha
Paisandu - Uruguai

1488-Medalha de Oscar II Noruega - Suécia

1489-Medalha de Oscar II Suécia - P

1490-Medalha de Oscar e
rainha Sophia - Suécia

1491-Medalha OSCE - NATO

1493-Medalha da Otan - Nova Zeelândia

1494-Medalha de Ouro- 1901
- - Luxemburgo

1495-Medalha do Pacificador
- Exercito - Brasil

1495-Ordem de Ouissan
Alaquite Cherifiana-Marrocosplaca

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

475

1495-Ordem de Ouissan
Alaquite Cherifiana-Marrocos

1496-Ordem do Pacto Grande Cordão - Tunisia

1497-Ordem dos
Pahlavi - Estrela - Irã

1497-Ordem dos Reza
Pahlavi - Colar - Irã

1497-Ordem de Reza Pahlavi 1a classe - Irã

1498-Medalha da Campanha
do Uruguai - Brasil -

1498-Medalha da campanha
do Uruguai ou Medalha
Paisandu - Brasil

1499-Palma de
Jerusalém - Santa Sé

1501-Palmas Academicas Cavaleiro

1501-Palmas Academicas
-Comendador - França

1502-Ordem das Palmas
Academicas-Togo

1503-Medalha
alestina - Egito
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1504-Ordem do Papagaio
Dourado - Japão

1507-Ordem da Patria - 1a
Classe ouro - Republica de
Bielo-Russia

1508-Ordem da Pátria
Socialista - Checoslováquia

1511-Medalha da Paz Eslovaquia

1505-Medalha de Participação
1940 - 45 - Noruega -

1506-Medalha de Mérito de
Paraquedistas - prata - Itália

1507-Ordem da Pátria - 2a
Classe Prata - Republica de
Bielo-Russia

1507-Ordem da Pátria - 3a
Classe Bronze - Republica de
Bielo-Russia

1509-Ordem da
Paulownia - Japão

1511-Ordem da Paz - Estrela Ruanda

1510-Ordem do Paquistão 4a Classe - Paquistão

1511-Ordem da Paz - Estrela
- Ruanda

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1511-Ordem da Paz - Grande
Cruz - Ruanda

1512-Medalha da Paz Canada

1515-Medalha da Paz Irlanda

1517A-Medalha de Dom
Pedro e D. Maria - Portugal
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1511-Ordem da PazRuanda-Emblema

1514-Medalha da Paz - Bronze
- Republica do Iraque

1516-Medalha da Paz com a
Turquia- Russia Imperial

1518-Medalha de D. Pedro
V ( ou Medalha de Angola ) Portugal

1511-Ordem da Paz-Ruandaplaca

1514-Medalha da Paz - Prata
- Republica do Iraque

1517-Ordem de Dom Pedro I

1511-Ordem da Paz-Ruanda

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1518A-Medalha de Dom Pedro
e D. Maria - Portugal

1519-Medalha de Perseverança
e Resistência - Tanzânia

1520-Ordem de Peter
Frederick - 2a Classe - Grão
Ducado de Oldenburg

1520-Ordem de Peter
Frederick - 3a Classe - GrãoDucado de Oldenburg

1520-Ordem de Peter Frederick
-Grã-Cruz - Grão-Ducado de
Oldenburg

1521-Ordem da Fenix-Grécia

1521-Ordem da Fenix-Gréciaplaca

1523-Ordem de Philippe
o Magnânimo-HesseAlemanha-placa

1522-Medalha Presidencial Islândia

1524-Ordem de Pio - Cavaleiro
- Vaticano

1523-Ordem de Philippe
o Magnânimo-HesseAlemanha

1524-Ordem de Pio Comendador - Vaticano
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1524-Ordem de Pio - Estrela
da Grã-Cruz - Vaticano

1524-Ordem de Pio - Grã-Cruz
- Vaticano

1524-Ordem de Pio - Estrela
do Grande Colar - Vaticano

1525-Medalha dos Pioneiros - Lituânia

1527-Medalha Polar 1818-55 Reino Unido

1528-Medalha da Policia Ilhas Fiji

1530-Medalha de 50 Anos da
Policia - Mongólia -

1531-Medalha da Policia Namibia -

479

1524-Ordem de Pio - Grande
Colar - Vaticano

1526-Ordem dos Pioneiros da
Libéria - Libéria

1529-Medalha da Policia Singapura

1532-Medalha da Policia Gabão -

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1533-Ordem da Polonia
Restaurada - Estrela - Polonia

1533-Ordem da Polonia
Restaurada - Grande
Comendador - Polonia

1533-Ordem da Polonia
Restituida - Cruz - Polonia

1533Ordem da Polonia
Restaurada - Membro - Polonia
-

1534-Ordem Pour Le Mérite Prússia

1534-Ordem Pour Le MéritePrussia

1534-Pour le Merite Alemanha

1534-Pour le Mérite Alemanha

1533-Ordem da Polonia
Restaurada - Grã-Cruz - Polonia

1534-Ordem Pour Le Mérite
- Prussia

1534-Ordem Pour Le
Mérite-Prússia

1535-Medalha da Policia
Australiana-Australia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1536-Medalha da Policia da
India - India

1537-Medalha da Policia
Montada - Lesoto

1539-Ordem Policial Botsuana

1540-Medalha Policial de
Bravura - Bahamas

1542-Medalha do Povo
Afegão-republica do
Afeganistão

1543-Medalha Prata do Ar Filipinas

1544-Medalha do Presidente
- Paquistão

1545-Medalha Presidencial
de Mérito - Filipinas
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1538-Medalha de Serviço na
Policia-Indonésia

1541-Medalha do Povo Mongólia

1543A-Medalha de Prata do
Principado de Waldeck

1546-Medalha Presidencial Angola

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1547-Medalha Premysla
Otakara II -Tchecoslováquia

1548-Medalha Prêmio Literário
D. Notsadorj - Mongólia

1549-Medalha Premio Força
Aérea Brasileira

1550-Premio Nacional
Alemão para Arte e Ciencia
- Alemanha

1551-Medalha Principe Franz
Josef II - Liechtenstein

1552-Medalha Principe Johann
II - Liechtenstein

1553-Medalha do Principe
Guilherme - Reino da Albania

1553-Medalha do Principe
Guilherme - Reino da Albânia

1554-Medalha Presidente
Zogu - Reino da Albânia

1554-Medalha Presidente
Zogu - Reino da Albânia

1549-Medalha Premio da Fab Brasil

1555-Medalha Prisioneiros de
Guerra - Estados Unidos

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1556-Medalha do Professor Arábia Saudita

1557-Medalha Professor
Menemérito - Republica
Popular da Albânia

1557-Real Ordem Vitoriana Colar - Reino Unido

1558-Medalha Professor do
Povo - Republica Popular
daAlbânia

1559-Programa Pós-BulgaroBulgária

1560-Medalha dos Promovidos
por Feitos Distintos em
Campanha - Portugal

1561A-Medalha Pró Patria Africa do Sul

1562-Medalha para a
Proteção das Fronteiras Republica do Afeganistão
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1557-Real Ordem Vitoriana
- Badge - Reino Unido

1559-Medalha dos 100 Anos
do Programa Pós-Bulgaro - Republica Popular da Bulgária

1561-Medalha de Prontidão Estados Unidos

1563-Medalha de Proteção
Contra Incendios - Ouro Republica - Polonia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1563-Medalha de Proteção
Contra Incendios - bronze Republica - Polonia

1563-Medalha de Proteção
Contra Incendios - Prata Republica - Polonia

1565-Medalha dos 40 Anos
da Polonia Popular - Polonia

1565A-Medalha
Comemorativa dos 40 Anos da
Republica da Coréia

1566-Ordem Nacional de
Quebec - Grande Oficial Canada

1568-Ordem do Quetzal Collar - Guatemala

1566-Ordem Nacional
de Quebec - Oficial Canada

1568-Ordem do Quetzal Comendador - Guatemala

1564-Medalha de Pushkin Russia Federação

1566-Ordem Nacional
de Quebec - Cavaleiro Canada

1567-Quaid I Azam, Medalha
do Centenário

1568-Ordem do Quetzal Grande Oficial - Guatemala

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1568-Ordem do Quetzal - GrãCruz - Guatemala

1570-Medalha da Rainha da
Africa do Sul - Reino Unido

1573-Medalha da Rainha
Vitória 1900 - Reino Unido

1575-Ordem da Rainha de
Sabá - Grã-Cruz - Etiópia
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1568A-Medalha de 15 Anos de
Serviço - Ducado de Hessen

1571-Medalha da Rainha
D. Amélia - Expedição a
Moçambique 1894 - 1895 Portugal

1574-Medalha da Rainha Thailândia

1576-Ordem de
Rajamitrabhorn - Colar
-Thailândia

1569-Ordem da Rainha Comendador - Reino da
Romênia

1572-Ordem da Rainha Jelena
- Republica da Croacia

1575-Ordem da Rainha de
Sabá - Estrela - Etiópia

1576-Ordem de
Rajamitrabhorn - Estrela Thailândia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1576-Ordem de
RajamitrabhornThailândia-faixa

1578-Ordem dos
Ramatseatsane - Lesoto

1579A-Real Ordem de
Reconhecimento Civil - GrãCruz - Espanha

1581-Ordem Real de Serviço Grande Oficial - Estrela - Reino
da Romênia

1576-Ordem de
RajamitrabhornThailândia-placa

1579-Medalha para o Ramadã
- Grande Guerra - - Jordânia

1577-Ordem do Ram - Grande
Oficial - Costa do Marfim

1579A-Real Ordem de
Reconhecimento Civil Comendador - Espanha

1580A-Ordem Real do
Camboja - França

1581-Ordem Real de Serviço
- Comendador - Reino da
Romênia

1581-Ordem Real de Serviço Oficial - Reino da Romênia

1581A- Real Ordem da
Espada - Suécia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1581A-Real Ordem da Espada
- Cavaleiro de 1a Classe Suécia

1581A-Real Ordem da Espada Comendador - Estrela

1581A-Real Ordem da Espada
- Comendador

1581A-Real Ordem da
Espada - Grã-Cruz - Suécia

1582-Medalha da Rebelião Republica do Iraque

1583-Medalha da Rebelião de
Natal - Africa do Sul

1584-Medalha da Rebelião da
Provincia de Konar - Reino do
Afeganistão

1586-Medalha de
Reconhecimento do Camboja

1585-Real Ordem de
Reconhecimento CivilEspanha

1585-Real Ordem de
Reconhecimento CivilEspanha-Comendador

1587-Medalha Militar de
Reconhecimento - Republica
da Austria

1588-Medalha da Recuperação
- Republica da Coréia -

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1589-Ordem do Redentor
- Cavaleiro da Cruz de Ouro Grécia

1589-Ordem do Redentor Grande Comendador - Grécia

1590-Ordem da Redenção
Africana - Libéria -

1590-Ordem da Redenção
Africana-Libéria-placa

1589-Ordem do Redentor Comendador - Grécia

1589-Ordem do Redentor Estrela - Grécia

1589-Ordem do Redentor Grecia

1589-Ordem do Redentor Grã-Cruz - Grécia

1590-Ordem da Redenção
Africana-Libéria-

1590-Ordem da Redenção
Africana-Libéria-Comendador

1591-Medalha Comemorativa
do Reino de Alberto I - Belgica

1591-Medalha do Reinado de
Albert - Brunswick

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1592-Medalha da Rendição de
Uruguaiana - Brasil
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1592-Medalha da Rendição
de Uruguaiana-Brasil

1592-Rendição de Uruguaianade Pedro Américo

1593-Medalha Regente Ernst (
Principado de Lippe-Detmold )

1594-Medalha da Republica
- Paquistão

1595-Medalha da Republica
- Malawi

1596-Medalha da Republica
da Somália - Somália

1597-Ordem da Republica da
Libia - 2a Classe

1597-Ordem da Republica da
Libia - Primeira Classe

1597-Ordem da Republica da
Líbia - Estrela

1598-Ordem da Republica Estrela - Tunisia

1598-Ordem da Republica Grande Cordão - Tunisia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1599-Ordem da Republica
- 1a Classe - Republica
Socialista da Yugoslavia

1600-Ordem da Republica Checoslováquia

1602-Ordem da Republica
Popular da Polonia - Estrela Polonia

1603-Medalha da Republica
- Tanzânia

1599-Ordem da Republica - 2a
Classe - Republica Socialista
da Yugoslavia

1599-Ordem da Republica
- 3a Classe - Republica
Socialista da Yugoslavia

1601-Ordem da Republica
da Indonésia - 3a Classe Indonesia

1601-Ordem da Republica da
Indonésia - Estrela - Indonésia

1602-Ordem da Republica
Popular da Polonia - Medalha
de Prata - Polonia

1602-Ordem da Republica
Popular da PoloniaComendador - Polonia

1604-Ordem da Republica do
Egito - 1a Classe

1604-Ordem da Republica
do Egito - 2a Classe

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1604-Ordem da Republica do
Egito - 5a Classe

1604-Ordem da Republica do
Egito - Estrela da 2a Classe

1605-Ordem da Republica
de Gâmbia - Grande
Comendador - Gâmbia

1607-Medalha do Reino de
Carol II - - Reino da Romênia

1604-Ordem da Republica do
Egito - Colar

1604A-Medalha da Republica
Rio Grandense - Brasil

1605-Ordem da Republica
de Gâmbia - Oficial

1608- Medalha Comemorativa
do Reino de Alberto I - Belgica
- -
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1604-Ordem da Republica
do Egito - Estrela

1605-Ordem da Republica de
Gâmbia - Estrela - Gâmbia

1606-Ordem do Renascimento
- Cavaleiro - Jordânia

1609-Medalha da Reserva
Estados Unidos

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1610-Medalha da Reserva das
Forças Armadas - Fuzileiros
Navais - Estados Unidos

1611-Ordem da Resistencia Luxemburgo

1612-Medalha da Resistencia
- Argélia

1613-Ordem da Resistência
- China

1614-Medalha da Resistencia
- França

1615-Medalha da Resistencia
- Filipinas

1616-Medalha da Resistencia
Nacional - Grécia

1618-Cruz de Honra do
Principado de Reuss

1618-Cruz de Honra do
Principe de Reuss - Alemanha

1619-Ordem da Revolução de
Outubro - Russia URSS

1620-Medalha da Revolução
de 1969 - Libia

1621-Medalha da Revolução
- Ucrânia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1622-Ordem da Revolução Comendador - Ruanda

1622-Ordem da Revolução Oficial - Ruanda

1625-Medalha da Revolta de
Abril-Bulgária

1629-Medalha da Revolução de
14 de Julho de 1958 -Republica
do Iraque
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1622-Ordem da Revolução Grande Cruz - Ruanda

1622-Ordem da Revolução Grande Oficial - Ruanda

1623-Medalha da Revolução
- Paquistão

1624-Ordem da Revolução Saur
- Republica do Afeganistão

1626-Cruz da Revolta de
Varsovia - Polonia

1628-Medalha Comemorativa
da Revolução de 1843 -Grécia

1630-Medalha da Retirada das
Forças Israelitas-Canadá

1631-Medalha do Retorno do
Sul da Hungria - Hungria

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1632-Ordem de Rio Branco

1632-Ordem do Rio Branco Estrela da Grã-Cruz - Brasil

1632-Ordem do Rio Branco Grã-Cruz - Brasil

1632-Ordem do Rio Branco Oficial - Brasil

1633-Medalha Rodrigues,
Bourbon e Ile de France - Reino
Unido

1634-Imperial Ordem da Rosa

1634-Ordem da Rosa - Brasil

1635-Ordem da Rosa Branca
da FinLândia - Cavaleiro

1635-Ordem da Rosa
Branca da Finlândia Comendador da 1a Classe

1635-Ordem da Rosa Branca
da Finlândia - Comendador da
Grande Cruz

1635-Ordem da Rosa Branca
da Finlândia - Estrela

1635A-Ordem de Roraima
- Guiana

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1637-Ordem de Ruben Dario Cavaleiro - Nicaragua

1637-Ordem de Ruben Dario
- Estrela - Nicaragua

1637-Ordem de Ruben Dario Grã-Cruz - Nicaragua

1638-Medalha da Guerra
Russo - Japonesa - Japão

1639-Ordem de Ruzinko Cavaleiro - Burundi

1639-Ordem de Ruzinko Grande Oficial - Burundi

1640-Ordem Militar de
Sabóia-Itália

1636-Medalha de Ruanda Nações Unidas

1641A-Medalha Premio
Salgado Filho - Aeronautica Brasil

1642-Saldanha da Gama

1641-Ordem Civil de
Sabóia - Itália

1643-Ordem de Salomão - Colar
- Etiópia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1643-Ordem de Salomão Estrela - Etiópia

1646-Medalha Salva - Vidas
- Finlândia

1644-Medalha Salva-Vidas Republica da Austria

1647-Medalha Salva Vidas
- Russia Imperial

1645-Medalha Salva Vidas Ducado de Anhalt - Alemanha

1648-Medalha Salva - Vidas
- Russia Federação

1649-Medalha de Salva Vidas
- Brunswick

1650-Medalha Salvamento em
Minas- Republica da Austria

1651-Medalha de Salvamento
- Iraque

1652-Medalha de San
Sebastian - 1836 - Reino Unido

1653-Ordem de San Marino Cavaleiro - San Marino -

1653-Ordem de San Marino
- Comendador - San Marino

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1653-Ordem de San Marino
- Estrela da Grã-Cruz - San
Marino

1653-Ordem de San Marino Estrela de Grande Oficial - San
Marino

1653-Ordem de San Marino Grande Oficial - San Marino

1653-Ordem de San Marino Grã-Cruz - San Marino

1654-Medalha Sangue do Brasil

1655-Ordem de Santa Ana Russia

1655-Ordem de Santa Ana 2a Classe - Russia Imperial

1656-Ordem de Santa
Anna (Munich)

1658-Ordem de Santa Agatha Comendador - San Marino

1658-Ordem de Santa Agatha
- Estrela da Grã-Cruz - San
Marino

1657-Ordem de Santa
Anna (Wurtzburgo)

1658-Ordem de Santa Agatha
- Grã-Cruz - San Marino

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1659-Ordem de Santa
Catarina - Grande Cruz - Russia
Imperial

1660-Medalha da Santa Helena
- França

1663-Ordem Santa - Sião

1664-Ordem de Santa Rosa Grande Oficial - Honduras

1659-Ordem de Santa
Catarina - Estrela da Grande
Cruz - Russia Imperial

1661-Ordem de Santa Isabel

1664-Ordem de Santa Rosa Cavaleiro - Honduras

1664-Ordem de Santa Rosa Grã-Cruz - Honduras

1659-Ordem de Santa
Catarina - Pequena Cruz Russia Imperial

1662-Medalha de Santa
Mesquita - Arabia Saudita

1664-Ordem de Santa Rosa Comendador - Honduras

1664A-Ordem de Santé França
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1665-Ordem de Santiago e
Espada - Portugal

1666-Ordem da Santissima
Trindade - Comendador - Etiópia
-

1667-Ordem de Santo
Alexandre-Bulgária

1668-Ordem de Santo
Alexandre Nevsky - Estrela Russia Imperial

1665-Santiago e Espada,
Ordem de - Grã - Cruz Portugal
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1666-Ordem da Santissima
Trindade - Badge - Etiópia

1666-Ordem da Santissima
Trindade - Grã-Cruz - Etiópia

1666-Ordem da Santissima
Trindade - membro - Etiópia

1668-Ordem de Alexander
Nevsky - Russia Federação

1668-Ordem de Alexander
Nevsky - Russia URSS

1668-Ordem de Santo
Alexandre Nevsky - Russia
Imperial

1668-Ordem de Santo
Alexandre

500
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1669-Ordem de Santo André
do Cardo - Grã-Bretanha

1670-Ordem de Santo André Badge - Russia Imperial

1670-Ordem de Santo André Colar - Russia Imperial

1670-Ordem de Santo André Estrela - Russia Imperial

1670-Ordem de Santo André
- Russia

1671-Ordem da Santo André

1671-Ordem de Santo André Badge - Federação Russa

1671-Ordem de Santo André Colar - Federação Russa

1671-Ordem de Santo André
- Estrela - Federação Russa

1671-Ordem de Santo André Estrela - Russia Federação

1671-Ordem de Santo André Russia Federação

1672-Ordem de Santo
Antonio - Cavaleiro da Grande
Cruz - Etiópia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1672-Ordem de Santo
Antonio - Estrela - Etiópia -

1673-Ordem de Santo
Hermenegildo

1674-Ordem de Santo
Estanislau - 1a Classe - Russia
Imperial

1674-Ordem de Santo
Estanislau - 3a Classe - Russia
Imperial

1674-Ordem de Santo
Estanislau - Russia Imperial

1674-Ordem de São Estanislau
- Russia

1675-Ordem de Santo
Estefanio - Itália

1676-Ordem de São Stefano Comendador - Império AustroHungaro

501

1673-Ordem de São
Hermenegildo - Grande
Estrela - Espanha -

1674-Ordem de Santo
Estanislau - Estrela da 1a
Classe - Russia Imperial

1674-Ordem de São Stanislau
- Russia

1676-Ordem de São Stefano Estrela da Grã-Cruz - Império
Austro-Hungaro

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1676-Real Ordem de São
Stefan - Comendador - Império
Austro - Hungaro

1677-Ordem de Santo
Henrique-Polonia

1678-Ordem de Santo
Humberto - Estrela da GrãCruz - Reino da Baviera

1679-Ordem de Santo
Olavo - Comendador Estrela - Noruega

1676-Real Ordem de São
Stefan - Estrela da Grã-Cruz Império Austro-Hungaro

1676-Real Ordem de
São Stefan - Grã-Cruz Império Austro-Hungaro
-

1677-Ordem de Santo
Henrique-Polonia

1678-Ordem de Santo
Huberto

1678-Ordem de Santo
Humberto- Grã-Cruz - Reino da
Baviera

1679-Ordem de Santo Olavo Comendador - Noruega

1679-Ordem de Santo Olavo Cavaleiro - Noruega

1679-Ordem de Santo Olavo Grã-Cruz - Estrela - Noruega

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1679-Ordem de Santo Olavo Grã-Cruz - Noruega

1679-Ordem de Santo Olavo Noruega

1680-Medalha de Santo Olavo
- com ramo de carvalho Noruega

1680-Medalha de Santo Olavo
- Noruega

1680-Ordem de Santo Olavo Noruega

1681-Ordem de Santo SavaYugoslávia

1682-Ordem do Santo Sepulcro
- Santa Sé

1683-Medalha Mérito Santos
Dumont

1683-Medalha Premio Santos
Dumont - Aeronautica - Brasil

1684-Ordem Militar de São
Bento de Aviz-Brasil Reino

1684-Ordem Militar de São
Bento de Aviz-Brasil-Reino

1685-Ordem de São Carlos
- Cavaleiro - Principado de
Monaco

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1685-Ordem de São Carlos Comendador - Principado de
Monaco

1685-Ordem de São Carlos Grande Oficial - Principado de
Monaco

1685-Ordem de São Carlos
- Grande Oficial -Estrela Principado de Monaco

1685-Ordem de São Carlos Grã-Cruz - Colar - Principado
de Monaco

1685-Ordem de São Carlos
- Grã-Cruz - Principado de
Monaco

1685-Ordem de São Carlos Grã-Cruz -Estrela - Principado
de Monaco

1685-Ordem de São Carlos
- Oficial - Principado de
Monaco

1687-Ordem de São Cirilo e
São Metódio - Colar da GrãCruz - Reino da Bulgária

1687-Ordem de São Cirilo e
São Metódio - Estrela da GrãCruz - Reino da Bulgária

1687-Ordem de São Cirilo
e São Metódio - Grã-Cruz Reino da Bulgária

1688-Ordem de São
Estanislau-Russia-a

1688-Ordem de São
Estanislau-Russia-b

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1688-Ordem de São
Estanislau-Russia

1690-Ordem de São Gregório
Magno - Grã - Cruz - Vaticano

1691-Medalha da Ordem
Militar de São Henry Alemanha - Saxonia

1692-Real Ordem Militar de
São Hermenegildo - Estrela
de 30 Anos - Espanha

505

1689-Ordem Real e Militar
de São Fernando-Espanha

1690-Ordem de São Gregório
Magno - Comendador Vaticano

1690-Ordem de São Gregório
Magno - Vaticano

1690-Ordem de São
Gregório Magno -Estrela da
Grã-Cruz - Vaticano

1691-Ordem Militar de Santo
Henry - Reino da Saxonia

1691-Ordem Militar de São
Henry - Alemanha - Saxonia

1692-Real Ordem Militar
de São Hermenegildo Grã-Cruz - Espanha

1693-Ordem dos Skanderbeg 1a Classe - Republica Popular
da Albânia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1693-Ordem dos Skanderbeg
- 3a Classe - Republica Popular
da Albânia

1693-Ordem dos Skanderbeg Comendador - Albania

1693-Ordem dos Skanderbeg
- Estrela de Grande Oficial Reino da Albânia

1693-Ordem dos Skanderbeg
- Grande Oficial - Albania

1693-Ordem dos Skanderbeg
- Grande Oficial - Reino da
Albânia

1693-Ordem dos Skanderbeg
- Grã-Cruz - Albania

1693-Ordem dos Skanderbeg membro - Albania

1693-Ordem dos Skanderbeg Membro - Reino da Albânia

1694-Ordem de São João da
Nicaragua - Comendador Nicaragua

1695-Ordem de São João
de Jerusalém - Cavaleiro da
Justiça - Reino Unido

1695-Ordem de São João de
Jerusalém - Comendador Reino Unido

1696-Ordem Soberana de São
João de Jerusalém-Itália

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1697-Medalha de São Jorge Hungria

1698-Medalha de Ouro de
São Jorge- 1889 - Reino da
Baviera

1699-Ordem de São Jorge Colar do Grande Comendador
- Reino da Bavaria

1699-Ordem de São Jorge
- Comendador - Reino da
Bavaria

1700-Ordem de São Jorge 1a Classe - Russia Imperial

1700-Ordem de São Jorge 2a Classe - Russia Imperial

1700-Ordem de São Jorge - 4a
Classe - Russia Imperial

1700-Ordem de São Jorge Russia

1700-Ordem de São JorgeRussia

1700-São Jorge, Ordem de Russia

1696-Ordem Soberana de
São João de Jerusalém-Itália

1698-Medalha de Ouro
de São Jorge-Russia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

508

1701-Medalha de São
Jorge - Russia

1701-Medalha de São
Jorge-Russia

1701A-Ordem de São José Itália

1702-Cruz da Ordem de
São Lazaro - França

1702-Ordem de São Lázaro

1703-Ordem de S.Luiz

1703-Ordem de Saint Louis França

1704-Ordem de São
Mauricio e São Lázaro Estrela - Itália

1704-Ordem de São Mauricio
e São Lázaro - Grande Colar Itália

1705-Ordem de São Matheus
- Colombia

1706-Ordem de S.Miguel

1706-Ordem de São Miguel Cavaleiro - Reino da Bavária

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1706-Ordem de São Miguel
- Comendador - Reino da
Bavária

1706-Ordem de São Miguel
- Estrela da Grande Cruz Reino da Bavaria
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1706-Ordem de São
Miguel - Estrela do Grande
Comendador - Reino da
Bavária

1706-Ordem de São Miguel Grande Comendador - Reino
da Bavária

1707-Ordem de São Miguel
de França - França

1707-Ordem de São
Miguel de França - França

1708-Ordem de S.Miguel e
S.Jorge

1708-Ordem de São Miguel
e São Jorge - Cavaleiro
Comendador - Nova Zeelândia

1708-Ordem de São Miguel
e São Jorge - Cavaleiro da
Grande Cruz - Colar - Nova
Zeelândia

1708-Ordem de São Miguel
e São Jorge - Companheiro Nova Zeelândia

1708-Ordem de São Miguel
e São Jorge - Original
Companheiro - Nova
Zeelândia

1708-Ordem de São Miguel
e São Jorge - Cavaleiro da
Grande Cruz - Estrela - Nova
Zeelândia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1708-Ordem de São Miguel
e São Jorge

1709-Ordem de São
Patricio - Grã- Bretanha

1711-Ordem de São Silvestre Cavaleiro - Vaticano

1711-Ordem de São Silvestre Vaticano

1709-Ordem de São Patricio
- Crachá - Reino Unido

1709-Ordem de São Patrício

1711-Ordem de São Silvestre Estrela da Grã-Cruz - Santa Sé

1712-Ordem de S.Thiago da
Espada (Brasil)

1709-Ordem de São Patricio
- Estrela - Reino Unido

1710-Medalha de São Sebastião
- o Templario - Açores -

1711-Ordem de São Silvestre
- Grã-Cruz - Santa Sé

1712-Ordem de S.Thiago da
Espada (Portugal)

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1712-Ordem de S.Thiago da
Espada

1713-Ordem de São Vladimir
- 3a Classe - Russia Imperial

1714-Ordem de
Saskatchewan-Canada

1716-Ordem Civil de
Sabóia- Itália
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1712-Ordem Militar de
Santiago da Espada

1713-Ordem de São Vladimir
- 1a Classe - Russia Imperial

1713-Ordem de São Vladimir
- 4a Classe - Russia Imperial

1713-Ordem de São Vladimir
- Russia

1715-Ordem da Casa Ducal
de Saxe - Alemanha

1715-Ordem da Casa Ducal de
Saxe-Alemanha

1717-Ordem dos Skanderbeg
- 2a Classe - Republica
Popular da Albânia

1717-Ordem dos SkanderbegRepublica Popular da Albania

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1718-Medalha Satua Lemana
Santi Dharma - Indonésia

1719-Ordem da Saúde Pública
- Cavaleiro - França

1719-Ordem da Saúde Pública
- Comendador - frança

1719-Ordem da Saúde
Pública - Oficial - França

1721-Ordem da Saúde Pública Oficial - Costa do Marfim

1722-Ordem do Serafim

1723-Medalha da Segurança
Nacional - Republica da
Coréia

1724-Medalha da Sede da
ONU- Canada

1725-Medalha 6 de Outubro
- Siria

1726-Medalha Sena
Jayasseddh - Camboja

1726-Medalha de Serviço Romenia

1726A-Ordem dos Serafins Colar - Suécia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1726A-Ordem dos Serafins
- Estrela - Suécia -

1726C-Medalha do Serviço
Militar-Singapura

1726G-Ordem de Serviço da
Romênia - Estrela - Republica
da Romênia

1726G-Ordem de Serviço
da Romênia - Republica da
Romênia
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1726B-Medalha Seraphin Suécia

1726C-Medalha de Serviço
Militar - Singapura

1726F-Ordem do Serviço
Distinto - Crachá - Cingapura

1726F-Ordem do Serviço
Distinto - Estrela - Cingapura

1726G-Ordem de Serviço da
Romênia - Grande Oficial Republica da Romênia

1726G-Ordem de ServiçoRomênia

1726G-Ordem de Serviço
da Romênia - Grande Oficial
Estrela - Republica da
Romênia

1727-Medalha de Serviço
Comunitário - - Papua Nova
Guiné

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1728-Medalha de Serviço
Benemérito da Policia - Itália -

1729-Medalha de Serviços
Gerais - Vanuatu -

1731-Medalha de Serviços
Gerais 1962 - Reino Unido

1731-Medalha de Serviços
Gerais 1962 - Reino Unido

1732-Medalha de Serviços
Distintos Indiano - George VI Reino Unido -

1733-Ordem do Serviço
Distinto - Singapura

1735-Medalha de Serviços
Distintos da Força Aérea Estados Unidos

1736-Medalha de Serviço - 10
Anos - Irlanda

1730-Medalha de Serviços
Gerais - Canada - - Reino
Unido

1732-Medalha de Serviço
Comunitário-Papua Nova
Guiné

1734-Medalha de Serviços
Distintos - Estados Unidos

1737-Medalha de Serviços Zimbabue

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

515

1739-Medalha de Serviço Civil
das Forças Armadas- - Estados
Unidos

1740-Medalha de Serviço
Naval - 1915 - George V Reino Unido

1740-Medalha de Serviços
Distintos - Estados Unidos da
América

1741-Medalha de Serviço Irlanda

1742-Ordem de Serviço - 2a
Classe - Indonésia

1742-Ordem de Serviço Estrela - Indonésia

1743-Medalha Serviço
Meritório - Ilhas Fiji

1738-Medalha de Serviço Paquistão

1745-Medalha de Serviço
Especial - Vietnã do Sul

1746-Ordem de Serviços
Meritórios-Botswana

1744-Medalha de Serviço à
Pátria - Tchecoslováquia

1747-Medalha de Serviço
Exterior - Tchecoslováquia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

516

1748-Medalha do Serviço
Exemplar de Paz - Canada

1749-Medalha do Serviço de
Inteligência Militar - 50 Anos Russia Federação

1750-Medalha de Serviço à
Pátria - Tchecoslováquia

1751-Medalha de Serviços da
Africa - Africa do Sul

1752-Medalha de Serviços
Meritórios - Tonga

1752-Ordem do Serviço
Meritório-Botsuana

1753-Ordem de Serviços à
Rainha - Serviço Público Nova Zeelândia

1754-Medalha de Serviços
- Kiribati

1755-Medalha de Serviço
Geral do Ducado de Hessen

1756-Medalha de Serviços
Gerais - Tonga

1750-Medalha de Serviço 1939 - 45 Australia

1757-Medalha de Serviços
Gerais - Iraque

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1758-Medalha de Serviço na
Guerra 1940 - 45 - Dinamarca

1760-Medalha de Serviço
Militar - Bronze - Paquistão

1761-Medalha do Serviço
Militar de 1902-04-Finlândia

1764-Medalha de Serviço
- Republica Popular
Democrática do Afeganistão
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1759-Medalha de Serviço de
Emergencia - Austrália

1759-Ordem de Serviço à
Rainha-Nova Zeelândia

1760-Medalha de Serviço
Militar - Ouro - Paquistão

1760-Medalha de Serviço
Militar - Prata - Paquistão

1762-Medalha de Honra de
Mérito do Serviço - Jamaica

1765-Medalha de Serviço
Militar 1793-1814 - Reino
Unido

1763-Medalha do Serviço
Público - Austrália

1766-Medalha Serviço de
Guerra 1939 - 1945 - Nova
Zeelândia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1767-Medalha de Serviço Loyal
- Republica Democrática do
Afeganistão

1768-Medalha de Honra ao
Mérito de Serviço - Jamaica

1768-Medalha de Serviços
nas Forças Armadas - 25 anos
- Republica do Afeganistão

1770-Medalha de Serviço
Humanitário - Estados Unidos

1770-Medalha de Serviço
KHAD-Republica Popular do
Afeganistão

1771-Medalha de Serviço
em Combate - Republica
Democrática do Afeganistão

1771-Medalha do Serviço Naval
1793 - 1840 - Reino Unido

1772-Ordem do Serviço
Imperial - Comendador Reino Unido

1772-Ordem do Serviço
Imperial - Edward VII - Reino
Unido

1772-Ordem do Serviço
Imperial - Elizabeth II - Reino
Unido

1772-Ordem do Serviço
Imperial - George V - Reino
Unido

1773A-Medalha do Serviço
Militar - bronze - Kuwait

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1773A-Medalha do Serviço
Militar - Kwait

1775-Medalha do Serviço Civil
- Estados Unidos

1773A-Medalha do Serviço
Militar - Ouro - Kuwait

1775-Medalha do Serviço
Publico- EUA
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1774-Medalha do Serviço
Benemérito - Ilhas Fiji

1776-Medalha de Serviço
Meritório - Cingapura

1777-Ordem de Serviço ao País
e às Forças Armadas - Cuba

1778-Medalha de Serviço
1946 - 49 - Nova Zeelândia -

1779-Serviços de GuerraBrasil

1780-Medalha de Serviços
Gerais - Nova Zeelândia -

1781-Medalha de Serviços
Gerais 1854-95 - Reino Unido

1782-Medalha de Honra de
Serviços Gerais - Jamaica

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1783A-Medalha de Serviço
Militar para Operações em
Angkatan Ratu Adil - Indonésia

1784-Medalha Militar de
Bons Serviços - Portugal

1788-Medalha de Bom
Serviço - Lesoto

1789-Medalha de Serviços de
Guerra-Indonésia

1783B-Medalha de Serviço na
Policia - Indonésia

1783C-Medalha de Serviço
para Instrutores - Indonésia

1785-Medalha de Serviço
Nacional - Nigéria

1787-Medalha de Serviço
1917 - 21 Irlanda - ouro

1788-Medalha de Bom
Serviço - 10 anos - Lesoto

1789A-Ordem de Serviço Classe 3 - Republica da Coréia
-

1789-Medalha de Mérito
Serviço- Republica da Coréia

1790-Ordem do Serviço
Imperial

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1791-Ordem de Serviço à
Pátria - Russia

1793-Serviço Policial Militar,
Medalha - Paraiba

1795-Medalha de Serviços
Distintos - Israel

1796-Medalha de Serviços
Distintos - Cuba

1796A--Serviços DistintosBrasil

1797-Medalha Policial de
Serviços Distintos - Republica
do Iraque

1797-Ordem de Serviço à
Pátria - ouro - Republica de
Bielo-Russia

1797-Ordem de Serviço à
Pátria - prata - Republica de
Bielo-Russia

1797-Ordem de Serviço à
Pátria- bronze - Republica de
Bielo-Russia

1798-Medalha de Serviço por
Mérito - Republica da Coréia

1798-Medalha Geral de
Serviços da Policia - Republica
do Iraque

1794-Medalha do Serviço de
Defesa - Estados Unidos

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1799-Medalha de Serviços
Distintos - Hong Kong

1800-Ordem do Serviço
Distinto - Grã-Bretanha

1799A-Serviços Distintos Chile

1800-Ordem do Serviço
Distinto - Reino Unido

1800-Ordem do Serviço
Distinto - George V - Reino
Unido

1801-Medalha deServiços
Distintos - Republica de
Bielo-Russia

1802-Medalha de Serviços
Distintos - Austrália

1803-Medalha de Serviços
Distintos - George V - Reino
Unido

1803-Medalha de Serviços
Distintos - Grã Bretanha

1804-Medalha de Serviços
Distintos-Grécia

1804-Medalha Geral de
Serviços da Policia-Republica
do Iraque

1805-Medalha de Serviços
Distintos-EUA

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1806-Medalha de Serviços
Distintos - Portugal

1808 - Serviço Militar - 1a Classe
- Republica da Austria

1808-Medalha do Serviço
Militar - 3a Classe Republica da Austria

1811-Medalha do Serviço
Militar - Romenia

1807-Medalha de Serviço
Special - Canada

1808-Medalha de Serviço Militar
- Republica da Austria

1809-Serviço Militar
de 1902-Finlândia

1812-Medalha do Serviço
Publico - Ouro - Trinidad e
Tobago
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1807A-Medalha de Serviços
Exemplares - Siria

1808-Medalha do Serviço
Militar - 2a Classe - Republica
da Austria

1810-Medalha do Serviço do
Exército - Estados Unidos

1812-Medalha do Serviço
Público - Bronze - Trinidad e
Tobago

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1813-Medalha de Serviços
Prisionais - Reino Unido

1814-Medalha de Serviços
Gerais 1918-64 - Reino Unido

1815A-Serviços Meritórios
para a Republica - Chile

1816-Medalha de Serviços
Relevantes - Brasil

1817-Medalha Seringapatam
1799 - Reino Unido

1818-Medalha comemorativa
dos 60 Anos do Reino de
Frans Joseph- Império AustroHungaro

1819-Medalha dos 60 Anos da
Vitória na 2a Grande GuerraBulgária

1819A-Medalha dos 60
Anos das Forças Armadas Mongólia

1815-Medalhas de Serviços
Meritórios - Estados Unidos

1816A-Serviços à Rainha,
Ordem ( Nova Zeelândia )
Serviço Comunitário

1819-Medalha de Serviços
Gerais 1918-64- Reino Unido

1820-60Anos da Vitória na
Grande Guerra PatrióticaRussia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1821-Ordem do Selo de
Salomão - Cavaleiro - Etiópia
-

1821-Ordem do Selo de
Salomão - Estrela - Etiópia

1821-Ordem do Selo de
Salomão - Grande Cruz Etiópia

1821-Serviços RelevantesBrasil

1822-Medalha de Selflessness
- Republica do Afeganistão

1823-Medalha 70 Anos da
Independência -Afeganistão

1824-Ordem de SidóniaEspanha

1826-Medalha do Sinai - Nova
Zeelândia

1825-Ordem de Ibn Ali al
Senoussi-Reino da Líbia

1827-Armas da Silésia

1825-Ordem de Ibn Ali al
Senoussi-Reino da Líbia

1827-Medalha da Alta Silésia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1827-Medalha de Serviço
Voluntário - Canada

1828-Ordem da Siria Estrela da 1a Classe - Siria

1831-Medalha da
Sobrevivência - Irlanda

1833-Ordem do Sol da
Liberdade - Republica Popular
Democrática do Afeganistão

1828-Medalha dos Setenta
Anos de Independência Republica do Afeganistão

1828-Ordem da Siria - 3a
Classe - Siria

1829-Medalha Comemorativa
da Siria-Silicia

1830-Real Ordem de Sobhuza
II - Conselheiro - Suazilândia

1832-Ordem do Sol - reino
do Afeganistão - Medalha de
Mérito

1832-Ordem do Sol - Reino do
Afeganistão

1834-Ordem do Sol Nascente 1a Classe - Japão

1834-Ordem do Sol Nascente
- 2a Classe - Japão

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1834-Ordem do Sol Nascente
- 4a Classe - Japão

1834-Ordem do Sol Nascente
- 5a Classe - Japão

1834-Ordem do Sol Nascente
- 6a Classe - Japão

1834-Ordem do Sol Nascente
- 7a Classe - Japão

1834-Ordem do Sol Nascente Classe 3a - Japão

1834-Ordem do Sol Nascente Estrela de 1a Classe - Japão

1834-Ordem do Sol Nascente Estrela de 2a Classe - Japão

1834-Ordem do Sol Nascente
- Grande Cordão - Japão -

1834-Ordem do Sol Nascente
-Estrela - Japão

1835-Ordem de Sobhuza II Suazilândia

1834-Ordem do Sol
Nascente - Japão

1835-Ordem do Sol - Peru

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1835-Ordem do Sol do Peru Cavaleiro - Peru

1835-Ordem do Sol do Peru Comendador - Peru

1835-Ordem do Sol do Peru
- Estrela - Peru

1835-Ordem do Sol do Peru Grande Oficial - Peru

1835-Ordem do Sol do Peru grã-Cruz - Peru

1835-Ordem do Sol do Peru
- Grã-Cruz com Brilhantes
- Peru

1836--Ordem de Sikatuma
- Comendador - Filipinas

1837-Medalha da
Solidariedade - Panamá

1838-Medalha da Somália
- Canada

1838-Medalha da Somália - Canadá

1838A-Medalha Sreshtho
Bir - Bangladesh

1839-Medalha de Defesa de
Stalingrado - Russia URSS

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

1839A-Ordem da Stara Planina
- 2a Classe - Republica da
Bulgária
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1839A-Ordem da Stara
Planina - Republica da
Bulgária - 1a Classe

1841-Medalha do Sudoeste
da Asia - Canada

1842-Medalha do Sul Africano Africa do Sul

1844-Medalha do Sultão Abu
Bakar - Johor

1845-Medalha Sultão
Ibrahim- Johor

1846-Ordem Suprema de
Nosso Senhor Jesus Cristo Estrela - Vaticano

1846-Ordem Suprema de
Nosso Senhor Jesus Cristo Vaticano

1840-Medalha do Sudão Reino Unido

1843-Medalha de Sulawesi Indonédia

1846-Medalha do Sudoeste
da Asia - Canada

1847-Medalha de Suprema
Bravura - Malasia

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1848-Ordem Sukhbaatar Mongólia

1850-Ordem de Suvorov - 3a
Classe - Russia Federação

1849-Medalha da Suprema
Dignidade - Republica do
Iraque

1850-Ordem de Suvorov - 2a
Classe - Russia - Federação

1850-Ordem dos Suvorov - 1a
Classe - Russia URSS

1850-Ordem dos Suvorov - 2a
Classe - Russia URSS

1850-Ordem dos Suvorov - 3a
Classe - Russia URSS

1851-Medalha de Suvorov- Russia Federação

1852-Tapir de Prata Escotismo

1853-Estrela de Tamasek Cingapura

1854-Ordem dos TamasekCingapura

1855- Ordem dos
Templários - Jerusalém

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1856-Medalha do Teste
Nuclear - Nova Zeelândia

1857-Medalha da Terra Virgem
- Russia

1859-Ordem da Tocha do
Kilimandjaro - 1a Classe Tanzânia

1859-Ordem da Tocha de
Kilimandjaro - 3a Classe Tanzânia

1860-Medalha da Tomada de
Cayenna - Brasil

1861-Medalha de Tonquin

1862-Medalha para o
Desenvolvimento da Terra
Virgem - Russia URSS

1863-Ordem de Tereza Reino da Bavária

1862-Ordem Teutonica

1863-Terra Nova Serviços
Voluntários - Canada

1862-Ordem Teutônica Cavaleiro - Império Austro Hungaro

1863-Terra Nova Serviços
Voluntários - Canada

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1865-Medalha do Grande
Terremoto - Nepal

1866-Medalha de Território
- Africa do Sul

1867-Medalha do Timor Leste
- Austrália

1868-Medalha do Timor
Leste - - Nova Zeelândia

1869-Medalha do Timor
Leste - Indonésia

1870-Medalha Tiradentes Escoteiro

1871-Medalha TiradentesBrasil

1871A-Medalha do TirolAustria

1872-Ordem dos Trisha Kti
Potta - Estrela - Nepal

1872-Ordem dos Trishakti
Potta - 1a Classe - Nepal

1864-Ordem do Tesouro
Sagrado

1872-Ordem dos Trisha Kti
Potta - 2a Classe - Nepal
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1873-Ordem da Torre e
Espada - Portugal

1875-Ordem de Tomas
Masaryk - 5a Classe Tchecoslováquia

1877-Medalha de Trabalho
- Republica Socialista da
Yugoslavia

1879-Ordem do Tosão de
Ouro - Colar
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1874-Ordem do Tosão de
Ouro - Espanha

1875-Ordem de Tomas
Masaryk - Estrela Tchecoslováquia

1878-Medalha do Trabalho Costa do Marfim

1879-Ordem do Trabalho Grã - Cruz - Peru

1875-Ordem de Tomas
Masaryk - 1a classe Tchecoslováquia

1876-Medalha da
Transferencia de Poder Indonésia

1879-Ordem do Tosão de
Ouro - Badge - Império
Austro-Hungaro

1880-Ordem do Trabalho
- 1a Classe - Republica
Socialista da Yugoslavia
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1880-Ordem do Trabalho
- 2a Classe - Republica
Socialista da Yugoslavia

1880-Ordem do Trabalho - 3a
Classe - Republica Socialista
da Yugoslavia

1881-Ordem do Trabalho - 1a
Classe - Republica Popular da
Albânia

1881-Ordem do Trabalho - 2a
Classe - Republica Popular da
Albânia

1881-Ordem do Trabalho - 3a
Classe - Republica Popular da
Albânia

1882-Ordem do Trabalho Tchecoslováquia

1882-Ordem do Trabalho Tchecoslováquia

1883-Condecoração Belga
pelo Trabalho-Belgica

1883-Medalha de TrabalhoCosta do Marfim

1884-Medalha do Trabalho Republica Popular da Albânia

1886-Medalha dos
Trabalhadores - Angola

1887-Medalha de Trafalgar 1805
- Reino Unido
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1887-Ordem de Orange
Nassau

1889-Ordem das Três
Estrelas - Letônia

1890-Placa da Ordem das
Três Ordens-Portugal

1892-Ordem dos Treze Séculos
da Bulgária - Estrela
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1888-Medalha da Tregua na
Palestina - Nações Unidas -

1890-Ordem das Três OrdensPortugal

1891-Medalha Treze de
Infantaria da Baviera Império Austro-Hungaro

1893-Medalha 300 Anos de São
Petesburgo - Russia Federação

1889-Medalha de Trabalho
na Guerra Patriótica - Russia
URSS

1890-Ordem das Três
Ordens-Portugal

1892-Ordem dos 13 Séculos
da Bulgária

1894-Trezentos Anos da
Marinha Russa-Russia
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1896-Medalha de Serviço
de Trinta Anos-Republica da
Austria

1898-Trinta Anos de
Independência - Papua Nova
Guiné

1899-Ordem do Tripé Precioso
- Escudo - China

1901-Ordem do Trono - 4a
Classe - Marrocos

1897-Medalha Trinta Anos da
Polonia Comunista - Polonia -

1899-Ordem do Tripé
Precioso - 7 Classe - China

1899-Ordem do tripé Precioso
- Estrela de 1a Classe - China

1901-Ordem do Trono,
Estrela - Marrocos

1897A-Medalha
Comemorativa dos Trinta Anos
da Republica da Coréia

1899-Ordem do Tripé
Precioso - Classe 4 - China

1900-Medalha Marechal
Trompowsky-Brasil

1902-Medalha de 30 Anos da
Independência-Papua Nova
Guiné
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1903-Medalha da União das
Forçasde Defesa - Emirado de
Abu Dhabi

1905-Ordem de Ushakov - 1a
Classe - Russia Federação

1905-Ordem dos Ushakov 2a Classe - Russia URSS

1907-Medalha de Ushakov Russia URSS

1904-Medalha da Unificação Tanzânia

1905-Ordem de Ushakov - 1a
Classe - Russia URSS

1906-Medalha de Ushakov Russia Federação

1908-Medalha do Vietnã
-Australia
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1904-Medalha Marechal
Trompowsky - Exercito - Brasil

1905-Ordem de Ushakov
- 2a Classe - Russia Federação

1906-Ordem de Trujillo Republica Dominicana

1909-Medalha do Vietnã
-Estados Unidos

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares

538

1910-Medalha do Vietnã frente - Republica da Coréia

1911-Medalha de Valor Singapura

1913-Medalha de Valor
Prisional - Africa do Sul

1915-Medalha de Valor
Militar - Itália

1910A-Medalha de Val Paraiso
- Chile

1912-Medalha de Valor Israel

1914-Medalha de Valor Filipinas

1916-Medalha de Valor
Militar - Comores

1910A-Medalha de Val
Paraiso - Tipo II - Chile

1912-Medalha do Vietnã Austrália

1915-Medalha de Valor Militar
- Itália

1917-Medalha Militar de
Valor - Portugal

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1918-Medalha Valor ao
Trabalho - - Russia Federação

1919-Ordem de Vanuatu Distintivo de Honra - Vanuatu

1920-Real Ordem de Vasa Cavaleiro - Suécia

1920-Real Ordem de Vasa Cavaleiro de 1a Classe - Suécia

1920-Real Ordem de Vasa Grã-Cruz - Suécia

1921-Ordem de Vasco
Nunes de Balboa - Grã-Cruz
- Panamá

1922-Medalha de Varsovia
1939 - 1945 - Polonia

1922A-Medalha de Verdun
- França

1920-Ordem de Vasa

1920-Real Ordem de Vasa
- Comendador da 1a Classe
- Suécia

1921-Ordem de Vasco Nunes
de Balboa - Comendador Panamá

1923-Medalha de Veteranos
da Guerra Civil Espanhola Republica Popular da Bulgária
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1924-Medalha Veteranos de
Guerra - Ducado de Anhalt

1926-Medalha de
Veteranos do Trabalho
-Russia URSS

1928A-Medalha do Vietnã
- Republica do Vietnã

1931-Medalha 20 Anos da
Vitória na Khalkin - Mongólia

1924-Medalha Veteranos de
Guerra- Ducado de Anhalt

1927-Medalha da VidaIslândia

1929-Medalha Vinte Anos de
Serviço - Paquistão

1932-Medalha do Vietnã Nova Zeelândia -

1925-Medalha de Veteranos
da Revolução - Republica da
Argélia

1928-Medalha do Vietnã
- Nova Zeelândia

1930-Medalha de 20 Anos do
Exército-Republica Socialista
da Yugoslávia

1932-Medalha dos 20 Anos do
Exército - Nicaragua
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1932A-Medalha
Comemorativa dos 20 anos da
Republica da Coréia

1934-Medalha 23 de Agosto
- Cuba

1937-Medalha Vir Chakra
- India

1939-Ordem da Virtude
Militar - Cruz de Prata Polonia

1933-Medalha Comemorativa
dos 20 Anos da revolução
Cubana - Cuba

1935-Medalha Vinte e Cinco
Anos da Republica Popular
da Mongólia
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1933-Medalha Vinte Anos de
Serviço - Paquistão

1936-Ordem de 25 de
fevereiro de 1948 Checoslováquia

1938-Medalha da Virtude
Militar - Republica Socialista
da Yugoslavia

1939-Ordem da Virtude
Militar - Cavaleiro - Polonia

1939-Ordem da Virtude
Militar - Estrela - Polonia

1939-Ordem da Virtude
Militar - Grã-Cruz - Polonia
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1940-Medalha de Prata da
Ordem de 25 de fevereiro de
1948 - Checoslováquia

1942-Ordem das Virtudes Egito

1943-Ordem das Virtudes 1a Classe - Republica Arabe
do Egito

1944-Ordem de Vytautas - o
Grande - Badge - Lituânia

1940-Ordem da Virtude
Aeronautica - Cavaleiro Republica da Romênia

1942-Ordem das Virtudes
- Egito

1943-Ordem das Virtudes 2a Classe - Republica Arabe
do Egito

1944-Ordem de Vytautas 0 o
Grande - Estrela - Lituânia

1942-Ordem das Virtudes Comendador - Egito

1942-Ordem das Virtudes Grande Cordão - Egito

1943-Ordem das Virtudes Estrela - Republica Arabe do
Egito

1944-Ordem de Vytautas o
Grande - Lituania
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1945-Medalha da Virtude
Militar - Reino da Romênia -

1945A-Medalha da Vitória na
Guerra dos Balkans- 1913 Romênia

1948-Medalha da Vitória 1914 - 18 - Belgica

1951-Medalha da Vitória Brasil
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1945-Ordem da Vitória Republica da Romênia

1946-Ordem da Vitória Russia URSS

1949-Medalha da Vitória frente - Grécia

1952-Medalha da Vitória da
Resistência - China

1945A-Medalha da Vitória na
Guerra dos Balkans - 1913 Romênia

1947-Medalha da Vitória Bangladesh

1950-Medalha da Vitória Iraque

1952-Medalha da Vitória da
Resistência - China

Inventário das medalhas, ordens e comendas militares
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1953-Medalha da Vitória sobre
a Alemanha - Russia URSS

1954-Medalha da Vitória
sobre o Japão - Russia URSS

1955-Medalha dos 30 Anos
da Vitória sobre o Japão Mongólia

1957-Real Ordem Vitoriana Grã Bretanha

1956-Real Ordem de Vitória e
Alberto-Grã-Bretanha

1957-Real Ordem Vitoriana Comendador - Reino Unido

1957-Real Ordem Vitoriana
- Grã-Cruz - Colar - Reino
Unido

1957-Real Ordem Vitoriana Grã-Cruz Estrela - Reino Unido

1957-Real Ordem Vitoriana Tenente - Reino Unido

1959-Ordem de São Vladimiro Russia

1959-Ordem de São
Vladimiro

1958-Ordem de Vitório
Veneto - Itália
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545

1960-Medalha do Serviço
Voluntário - Canada

1960-Medalha do Serviço
Voluntário-Canada

1961-Ordem Vitoriana
- Cavaleiro Comendador Nova Zeelândia

1961-Ordem Vitoriana Comendador - Canada

1961-Ordem Vitoriana - Estrela
do Cavaleiro Comendador Nova Zeelândia

1962-Medalha de Voluntários 1945 - Luxemburgo

1961-Ordem Vitoriana Membro - Canada

1963-Medalha de Voluntários
Combatentes do Exército Lituânia

1961-Medalha de Voluntários
- Luxemburgo

1961-Ordem Vitoriana Comendador - Nova Zeelândia
-

1961-Ordem Vitoriana Tenente - Canada

1963-Ordem de São
Vladimiro - Russia
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1964-Medalha do Serviço
Voluntário - Hong Kong Canada

1964-Medalha Voluntários
na Coréia - Canada

1966-Medalha de Waterloo 1815 - Alemanha

1966-Medalha de Waterloo Brunswick

1967-Medalha Wellington
Ambulâncias - Nova Zeelândia

1968-Medalha Voluntários
na Coréia - - Canada -

1969-Medalha do Yatay
- - Uruguai -

1970-Ordem de Yat Sen Estrela - Taiwan -

1965-Voluntários da Cruz Finlândia

1967-Medalha de
Voluntários da Fundação do
Exército da Lituânia

1969-Medalha do Yatay bronze - Uruguai -

1970-Ordem de Yat Sen Taiwan -
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1970A-Medalha de
Yser-Bélgica-

1971-Ordem da Yugoslavia-R

1971-Ordem da Yugoslávia Estrela - Republica Socialista
da Yugoslavia

1971-Ordem da Yugoslávia

1972-Medalha da Yugoslavia
- Nações Unidas -

1972-Medalha do Yêmen Nações Unidas -

1973-Medalha para a antiga
Yugoslavia-NATO-A

1974-Medalha da Nova
Zeelândia - 1860-66 - - Reino
Unido

1976-Ordem dos Zhukov Russia - Federação -

1977-Medalha Zhukov - Russia Federação

1975-Medalha de Zeal - Russia Imperial -
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Relação das Fitas
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Fita a medalha Bodas de
Prata da Rainha - Dinamarca

Fita a Medalha de Mérito Tchecoslováquia

Fita da Cruz de Mérito
da Republica Alemã Alemanha

5a Divisão - Finlândia

Cia Britânica da Africa do
Sul - Reino Unido

Comenda da Força Aérea Singapura

Comenda da Marinha Singapura

Comenda do Exército Singapura

Comenda do Exército Zimbabue

Comenda Militar - Filipinas

Comenda Policial Zimbabue

Comenda Presidencial Indonésia

Condecoração da Reserva
(Reino Unido )

Condecoração de Eficiência
- Nova Zeelândia

Condecoração do Mérito
da defesa da Pátria Tchecoslováquia

Coroa de Honra do Cacique
- Guiana

Cruz Aunus - Finlândia

Cruz Azul - Finlândia

Cruz Careliana - Finlândia

Cruz Comemorativa dos
60 Aniversário do reinado
de Franz Joseph - Império
Austro-Hungaro

Cruz da 15a Divisão Finlândia

Cruz da 1a Divisão Finlândia

Cruz da 4a Divisão Finlândia

Cruz da Batalha de Lenino Polonia

Cruz da Campanha do
Paraguai - Uruguai

Cruz da Força Aérea - Africa
do Sul

Cruz da Força Aérea Estados Unidos
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Cruz da Força Aérea - Estados
Unidos

Cruz da Força Aérea - Reino
Unido

Cruz da Liberdade - Estonia

Cruz da Marinha - Estados
Unidos

Cruz da Nova Zeelândia

Cruz da Republica - Malawi

Cruz da Revolta de Varsóvia
- Polonia

Cruz da Silésia - Polonia

Cruz da Victória - Nova
Zelândia

Cruz da Vida - Lituânia

Cruz da Vitória do Canada

Cruz de George - Nova
Zeelândia

Cruz de Auschwitz - Polonia

Cruz de Aviação - Filipinas

Cruz de Bravura - Botsuana

Cruz de Bronze - Filipinas

Cruz de Bronze do Zimbabue

Cruz de Carélia - Finlândia

Cruz de Combatente - França

Cruz de Defesa - Estônia

Cruz de Distinção por Serviço
- Estados Unidos

Cruz de Elizabeth - Reino da
Romênia

Cruz de Galhardia - Reino
Unido

Cruz de Galhardia - Vietnã
do Sul

Cruz de George - Reino
Unido

Cruz de Guerra - Grécia

Cruz de Guerra - Noruega
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Cruz de Guerra 1914 - 18 França

Cruz de Guerra 1916 - 1919 Reino da Romênia

Cruz de Guerra 1939 Tchecoslováquia

Cruz de Guerra das Nações Finlândia

Cruz de Guerra de 1939 1945 - França

Cruz de Guerra do Ultramar
- França

Cruz de Honra e Bravura
- Republica Federal da
Alemanha

Cruz de Longo Serviço - Itália

Cruz de Mérito com Espadas
- Republica - Polonia

Cruz de Mérito com EspadasRepublica - Polonia

Cruz de Mérito da Guarda
Civil - Finlândia

Cruz de Mérito da Ordem de
Henry o Leão - Brunswick

Cruz de Mérito de Guerra
1914 - Brunswick

Cruz de Mérito de Guerra
para mulheres - Brunswick

Cruz de Mérito dos Jogos
Olimpicos - Finlândia

Cruz de Mérito Militar Império Austro-Hungaro

Cruz de Mérito para
Combatentes do Principado
de Lippe-Detmold

Cruz de Mérito para
Desportos - Finlândia

Cruz de Mérito para
Enfermeiras Voluntárias Reino da Baviéra

Cruz de Mérito para nãocombatentes do Principado
de Lippe-Detmold

Cruz de Nova Zeelândia

Cruz de Ouro - Filipinas

Cruz de Ouro do Zimbabue

Cruz de Ouro do Zimbabue

Cruz de Partizan - Polonia

Cruz de Prata da Rodésia

Cruz de Prata do Zimbabue
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Cruz de Prata do Zimbabue

Cruz de Serviço Benemérito
- Canada

Cruz de São Jorge - Russia
Imperial

Cruz de Trindade - Trinidad e
Tobago

Cruz de Valor - Canada

Cruz de Valor - Grécia

Cruz de Valor - Nicaragua

Cruz de Valor - Polonia

Cruz de Valor Militar - França

Cruz de Valor Militar - Malí

Cruz de Veteranos - Finlândia

Cruz de Victória - Reino
Unido

Cruz de Voluntários da
Resistencia - França

Cruz de Voluntários de 1830
- Belgica

Cruz de Vytis - Lituânia

Cruz do Front - Finlândia

Cruz do Menino Soldado Finlândia

Cruz do Mérito - Polonia

cruz do Mérito do Ministro
da Defesa - Tchecoslováquia

Cruz do Mérito Militar Burundi

Cruz do Ocidente - Republica
- Polonia

Cruz do Presidente - Ilhas Fiji

Cruz do Rei Haakon VII da
Liberdade - Noruega

Cruz do Serviço Benemérito
Militar - Canada

Cruz do Sul - Africa do Sul

Cruz dos Deportados Republica - Polonia

Cruz do Serviço Distinto Reino Unido
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Cruz Kainunn - Finlândia

Cruz Kareliana - Finlândia

cruz Koivisto - Finlândia

Cruz Kollaa - Finlândia

Cruz Memorial - Canada

Cruz Militar - Reino Unido

Cruz Militar - Republica Polonia

Cruz Militar do Oeste da
Polonia

Cruz para Voluntários 1938 1945 - França

Cruz para Voluntários França

Cruz Pitkaranta - Finlândia

Cruz por Serviços Religiosos
na Guerra - Império AustroHungaro

Cruz por Tempo de Serviço Dinamarca

Cruz Summa - Finlândia

Cruz Taipole - Finlândia

Cruz Tolvajarvi - Finlândia

Cruz Vermelha de 1939 - 45 Dinamarca

Cruz Vermelha
Dinamarquesa

Estrela Ashanti - Reino Unido

Estrela da Boa Conduta Paquistão

Estrela da Campanha
Gwalior - Reino Unido

Estrela da Coragem - Canada

Estrela da Coragem Paquistão

Estrela da Devoção - Dijibuti

Estrela da Europa - Africa do
Sul

Estrela da Federação Malasia

Estrela da Força Aérea Indonésia
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Estrela da Guerrilha Indonésia

Estrela da Vitória - Etiópia

Estrela de Anjouan - Comores

Estrela de Bravura - Djibuti

Estrela de Bravura - Nova
Zeelândia

Estrela de Cabul kandahar Reino Unido

Estrela de Comores

Estrela de Conduta Exemplar
- Filipinas

Estrela de Guerra - 1965 Paquistão

Estrela de Honra da Policia Indonésia

Estrela de Maha Invencivel
Wira - Indonésia

Estrela de Ouro de Herói da
CSSR - Checoslováquia

Estrela de Prata - Malí

Estrela de TamasekSingapura

Estrela de Valor - Colombia

Estrela de Valor - Malasia

Estrela do Afeganistão Republica - Polonia

Estrela do Atlântico - Africa
do Sul

Estrela do Iraque - Republica
- Polonia

Estrela do Valor Militar Canada

Estrela França - Alemanha Reino Unido

Estrela Militar - Republica
Arabe do Egito

Grande Cruz de Valor Rodesia

Grande Medalha de Bauhinia
- Hong Kong

Grã-Cruz da Polonia

Legião de Honra - Filipinas

Legião do Mérito - Rodésia
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Medalha Afeganistão 187880 - Reino Unido

Medalha Africa Central Reino Unido

Medalha da Coroação de
George VI - Reino Unido

Medalha de Campanha do
Haiti - Estados Unidos

Medalha de Defesa de Abu
Dhabi

Medalha 20 Anos do Exército
- Republica Socialista da
Yugoslavia

Medalha 23 de Agosto - Cuba

Medalha 25 Anos da
Republica Popular da
Mongólia

Medalha 30 Anos da Polonia
Comunista - Polonia

Medalha 6 de Outubro - Siria

Medalha 60 Anos da Vitória
na Grande Guerra Patriótica Russia Federação

Medalha Aceh - Indonésia

Medalha Achievemente
Aérea - Estados Unidos

Medalha Almirante Gorshkov
- Russia - Federação

Medalha Arma da Reserva Estados Unidos

Medalha Ashantee - Reino
Unido

Medalha Ashoka Chakra India

Medalha Ação Civica Militar
- Filipinas

Medalha Basuto - Reino
Unido

Medalha Bravura Policial Paquistão

Medalha Campanha Sul
Africana 1834-53 - Reino
Unido

Medalha Cavaleiro Bacharel Inglaterra

Medalha Chaconia - Trinidad
e Tobago

Medalha Chagai - Paquistão

Medalha Comemorativa
1915-18 - Reino da Bulgária

Medalha Comemorativa da
Guerra da Coréia - Etiópia

Medalha Comemorativa da
Revolução de 1843 - Grécia
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Medalha Comemorativa
dos 20 Anos da Revolução
Cubana - Cuba

Medalha Comemorativa dos
50 Anos da Revolução - Cuba

Medalha Comemorativa dos
50 Anos de Reinado de Franz
Joseph - Império AustroHungaro

Medalha Comunitária Papua Nova Guiné

Medalha Contra o Serviço
Militar de 1902 - 04 Finlândia

Medalha Coração Purpura Estados Unidos

Medalha Cosmonautas da
Russia - Russia

Medalha da Administração
Pública - Singapura

Medalha da Administração
Pública Militar - Singapura

Medalha da Africa do Sul

Medalha da Alfandega Gabão

Medalha da Amizade Republica Arabe do Egito

Medalha da Antarctica Estados Unidos

Medalha da Antártica - Nova
Zeelândia

Medalha da Associação de
Bombeiros - Nova Zeelândia

Medalha da Batalha de
Tampere - 1918 - Finlândia

Medalha da Batalha de
Waterloo - Reino Unido

Medalha da Campanha
Contra El Salvador e
Honduras. Guatemala

Medalha da Campanha de
Luson - Filipinas

Medalha da Campanha de
Nacala - Malawi

Medalha da Campanha
Sutlej - Reino Unido

Medalha da Coluna José
Martí - Cuba

Medalha da Comemoração Nova Zeelândia

Medalha da Coragem - Israel

Medalha da Coragem Paquistão

Medalha da Coreia - Canada

Medalha da Coroação - 1975
- Nepal
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Medalha da Coroação - Nepal

Medalha da Coroação - Reino
Unido

Medalha da Coroação do Rei
Farouk - Egito

Medalha da Coréia - Nações
Unidas

Medalha da Cruz de ValorPapua Nova Guiné

Medalha da Cruz Vermelha Distintivo de Honra - Noruega

Medalha da Defesa Civil Reino Unido

Medalha da Defesa de
Fronteiras - Russia Federação

Medalha da Defesa de Kiev Russia URSS

Medalha da Defesa do
Território - Djibuti

Medalha da Dignidade
Humana - Finlândia

Medalha da Era Islâmica Paquistão

Medalha da Força Aérea Honduras

Medalha da Força Aérea Malasia

Medalha da Força Aérea
por Longo Serviço - Nova
Zeelândia

Medalha da Força de Defesa Bahamas

Medalha da Força de Defesa
de Abu Dhabi 1966

Medalha da Força de Defesa
de Abu Dhabi

Medalha da Força de Defesa
Fithful - Bahamas

Medalha da Força de
Emergencia das Nações
Unidas - Canada

Medalha da Força de
Emergência - UNEF - Nações
Unidas

Medalha da Forças de
Reserva do Ar - Estados
Unidos

Medalha da Gendarmerie
Nacional - França

Medalha da Georgia - Nações
Unidas

Medalha da Guarda Dinamarca

Medalha da Guarda Costeira
- Estados Unidos

Medalha da Gratidão - França
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Medalha da Guerra 1939 Polonia

Medalha da Guerra Arabe Israelense - Rep. do Iraque

Medalha da Guerra da
Abissinia - Reino Unido

Medalha da Guerra da
Continuação - Finlândia

Medalha da Guerra da
Independencia - Indonésia

Medalha da Guerra da
Palestina - Republica do
Iraque

Medalha da Guerra de 1848 50 - Dinamarca

Medalha da Guerra de 1864 Dinamarca

Medalha da Guerra de
Inverno - Finlândia

Medalha da Guerra do
Afeganistão - Reino Unido

Medalha da Guerra na
Criméia - Reino Unido

Medalha da Guerra Patriótica
- Russia Imperial

Medalha da Independencia 1928 - Lituânia

Medalha da Independencia Guiana

Medalha da Independencia Ilhas Fiji

Medalha da Independencia Jamaica

Medalha da Independencia Papua Nova Guiné

Medalha da Independencia Rodésia

Medalha da Independencia Vanuatu

Medalha da Independencia Zimbabue

Medalha da Independencia
da India

Medalha da Independencia
das Filipinas.

Medalha da Independencia
de Brunei

Medalha da Independencia
do Paquistão

Medalha da Independência Paquistão

Medalha da indepêndencia
Indiana - Reino Unido

Medalha da Insurreição Filipinas
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Medalha da Lapônia Finlândia

Medalha da Liberdade Polonia

Medalha da Libertação Filipinas

Medalha da Libertação Lituânia

Medalha da Libertação Zimbabue

Medalha da Liga da Defesa
Civil - Dinamarca

Medalha da Luta Clandestina
- Cuba

Medalha da Malásia Indonésia

Medalha da Moluca Indonésia

Medalha da Mulher Finlândia

Medalha da Namibia Nações Unidas

Medalha da Nova Zeelândia Reino Unido

Medalha da Ordem de Honra
Militar - Siria

Medalha da Ordem do
Mérito da Pátria - Russia
Federação

Medalha da Otan - Nova
Zeelândia

Medalha da Paz - Canada

Medalha da Paz - Eslováquia

Medalha da Paz - Republica
do Iraque

Medalha da Policia - Ilhas Fiji

Medalha da Policia - Namibia

Medalha da Policia Singapura

Medalha da Policia da India

Medalha da Rainha Thailândia

Medalha da Rainha da Africa
do Sul - Reino Unido

Medalha da Rainha Vitória
1900 - Reino Unido

Medalha da Rebelião Republica do Iraque

Medalha da Rebelião de
Konar - Afeganistão
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Medalha da Republica Paquistão

Medalha da Republica de
Belarus - Bielo-Russia

Medalha da Republica do
Malawi .

Medalha da Reserva Estados Unidos

Medalha da Resistencia Filipinas

Medalha da Resistencia França

Medalha da Retirada das
Forças Israelitas - Canada

Medalha da Revolução Paquistão

Medalha da Revolução de 14
de Julho de 1958 - Republica
do Iraque

Medalha da Sede da ONU Canada

Medalha da Sobrevivência Irlanda

Medalha da solidariedade Panamá

Medalha da Somália Canada

Medalha da Suprema
Dignidade - Republica do
Iraque

Medalha da Trégua na
Palestina - Nações Unidas

Medalha da Vida - Islândia

Medalha da Virtude Militar
- Republica Socialista da
Yugoslavia

Medalha da Vitória - Iraque

Medalha da Vitória da
Resistência - China

Medalha da Vitória sobre a
Alemanha - Russia URSS

Medalha da Vitória sobre o
Japão - Russia URSS

Medalha da Yugoslávia Nações Unidas

Medalha Dania - Dinamarca

Medalha da Vitória - Grécia

Medalha da Vitória de
Bangladesh

Medalha da Wellington
Ambulâncias - Nova
Zeelândia

Medalha das Forças
Armadas- Filipinas
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Medalha das Forças Armadas
- Nicaragua

Medalha das Forças Armadas
- Noruega

Medalha das Forças Armadas
- Nova Zeelândia

Medalha das Forças Armadas
- Singapura

Medalha das Mães Republica do Iraque

Medalha das Nações Unidas
- Coreia

Medalha das Nações Unidas
- Coréia

Medalha Daulat
Malamsshaikh Alam Afeganistão

Medalha de Longo Serviço Filipinas

Medalha de 10 Anos de
Serviço - Bangladesh

Medalha de 300 Anos da
Marinha Russa - Russia
Federação

Medalha de 300 Anos de
São Petersburgo - Russia
Federação

Medalha de 50 Anos da
Vitória na Grande Guerra
Patriótica - Russia Federação

Medalha de 80 Anos da
Tropa de Fronteira - Republica
de Bielo-Russia

Medalha de Abtao- Peru

Medalha de Administração
e Competencia Técnica Jordânia

Medalha de Alfabetização Afeganistão

Medalha de Altruismo Mongólia

Medalha de Amir Ghazi
Amanullah- Afeganistão

Medalha de Aniversário 1300
Anos da Bulgária

Medalha de Artes e Letras Suécia

Medalha de Atos de Espera Grécia

Medalha de Atos
Excepcionais - Grécia

Medalha de Atos Meritórios
- Egito

Medalha de Ayacucho - Peru

Medalha de Ação
Comunitária - Estados Unidos

Medalha de Ação em
Combate - Estados Unidos
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Medalha de Benemérito da
Policia - Itália

Medalha de Benevolência Egito

Medalha de Boa Conduta Bahamas

Medalha de Boa Conduta Grécia

Medalha de Boa Conduta Ilhas Fiji

Medalha de Boa Conduta Kelantan

Medalha de Boa Conduta Malawi

Medalha de Boa Conduta da
Marinha - Estados Unidos

Medalha de Boa Conduta da
Policia - Malawi

Medalha de Boa Conduta de
Bombeiros - Nova Zeelândia

Medalha de Boa Conduta
nas Prisões - Malawi

Medalha de Bolsa de
Estudos - Etiópia

Medalha de Bom Serviço Singapura

Medalha de Bom Serviço de
Abu Dhabi

Medalha de Bons Serviços
nas Prisões - Namibia

Medalha de Bravura - Grécia

Medalha de Bravura Canada

Medalha de Bravura Malawi

Medalha de bravura - Nova
Zeelândia

Medalha de Bravura Republica de Bielo Russia

Medalha de Bravura Republica do Iraque

Medalha de Bravura Republica Socialista da
Yugoslavia

Medalha de Bravura - Russia
Federação

Medalha de bravura da
Republica de Abikasia

Medalha de Bravura de
Bangladesh

Medalha de Bravura no
Campo - Suécia

Medalha de Campanha Malí
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Medalha de Comando Aéreo
Militar - Itália

Medalha de Combate Afeganistão

Medalha de Conduta Distinta
- Nova Zeelândia

Medalha de Conduta Distinta
- Reino Unido

Medalha de Coragem Gabão

Medalha de Dario e Gurenas
- Lituânia

Medalha de Defesa - Irlanda

Medalha de Defesa - Reino
Unido

Medalha de Defesa da
Ordem Pública - Republica de
Bielo-Russia

Medalha de Defesa das
Filipinas

Medalha de Defesa e
Serviços Distintos - Estados
Unidos

Medalha de Desminagem Russia - Federação

Medalha de Devoção ao
Dever - Egito

Medalha de Disciplina Militar
- Indonésia

Medalha de Distinção Aérea
- George V - Reino Unido

Medalha de Distinção em
Combate - Russia - Federação

Medalha de Distinção no Ar Dinamarca

Medalha de Distinção Policial
- Iraque

Medalha de Eliseo Reyes Cuba

Medalha de Elizabeth II Canada

Medalha de Emílio BárcenasCuba

Medalha de Enrique Hart Cuba

Medalha de Eudokimos
Diokesis - Croacia

Medalha de Ferida Indonésia

Medalha de Feridas - Vietnã
do Sul

Medalha de Fidelidade Kelantan

Medalha de Formação da
Republica Arabe do Egito
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Medalha de Galanteria no Ar
- Reino Unido

Medalha de Galhardia Cingapura

Medalha de Gallantry - Nova
Zeelândia

Medalha de George - Reino
Unido

Medalha de Georgy Dimitrov
- Republica Popular da
Bulgária

Medalha de Ghazi
Muhammad Ayub Afeganistão

Medalha de Ghunzee 1839 Reino Unido

Medalha de Gratidão à
Guarda Republicana - Gabão

Medalha de Guerra Noruega

Medalha de Guerra - Reino
Unido

Medalha de Guerra 1939 - 45
- Iraque

Medalha de Guerra 1971 Paquistão

Medalha de Guerra China Reino Unido

Medalha de Guerra da Coréia
- Nova Zeelândia

Medalha de Guerra de 1873 Império Austro-Hungaro

Medalha de Guerra do
Paquistão

Medalha de Guerra por
Bravura - Império AustroHungaro

Medalha de Heroi da
Republica Oriental Alemã

Medalha de Heroi da Russia
- Russia

Medalha de Heroi da União
Soviética - Russia

Medalha de Heroi do
Trabalho Socialista - Russia
URSS

Medalha de Heroismo Tchecoslováquia

Medalha de Honra - Estados
Unidos

Medalha de Honra Mauritânia

Medalha de Honra - São
Cristovão e Nevis

Medalha de Honra ao Mérito
- Siria

Medalha de Honra ao Mérito
de Serviço - Jamaica
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Medalha de Honra ao
Trabalhador - Gabão

Medalha de Honra da Ordem
de Henry O Leão - Brunswick

Medalha de Honra da Policia
- Costa do Marfim

Medalha de Honra da Policia
- Honduras

Medalha de Honra das
Alfandegas - Costa do Marfim

Medalha de Honra das Forças
Armadas - Costa do Marfim

Medalha de Honra das Forças
Armadas - Vietnã do Sul

Medalha de honra de Defesa
da Jamaica

Medalha de Honra do Djibuti

Medalha de Honra e Glória
de Abcásia

Medalha de Honra Militar
Navegador - Russia

Medalha de Honra para não
Combatentes do Principado
de Lippe-Detmold

Medalha de Honra por
Bravura - Jamaica

Medalha de Ignácio
Agramonte - Cuba

Medalha de Java Central Indonésia

Medalha de Java Ocidental Indonésia

Medalha de Já Ganhamos Mongólia

Medalha de Kaiser - I - Hind Reino Unido

Medalha de Kalimantan Indonésia

Medalha de Kazan - Russia
Federação

Medalha de Kelantan Kelantan

Medalha de Khalkin Mongólia

Medalha de Koenigsburg Russia URSS

Medalha de Lealdade Kelantan

Medalha de Lesão Tchecoslováquia

Medalha de Libertação do
Kuwait - Arabia Saudita

Medalha de Libertação do
Kuwait - Republica Arabe do
Egito
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Medalha de Liderança Jordânia

Medalha de Longa e Boa
Conduta - Reino Unido

Medalha de Longo Serviço Botsuana

Medalha de Longo Serviço India

Medalha de Longo Serviço Quênia

Medalha de Longo Serviço de
Johor

Medalha de Longo Serviço do
Zimbabue

Medalha de Longo Serviço e
Boa Conduta - Gâmbia

Medalha de Longo Serviço na
Marinha - Dinamarca

Medalha de Longo Serviço na
Policia - Nova Zeelândia

Medalha de Longo Serviço no
Exército - Zimbabue

Medalha de Longo Serviço no
Ministério do Interior - Cuba

Medalha de Mir Macha Ghazi
- Afeganistão

Medalha de Mohammed
Khan Afdar - Afeganistão

Medalha de Mérito - Libéria

Medalha de Mérito Republica Socialista da
Yugoslavia

Medalha de Mérito Civil Marrocos

Medalha de Mérito da Cruz
Vermelha - Finlândia

Medalha de Mérito da
Guarda - Civil - Finlândia

Medalha de Mérito da
República - Nicaragua

Medalha de Mérito de
Serviço - India

Medalha de Mérito de
Serviço - Johor

Medalha de Mérito de
Serviço - Nova Zeelândia

Medalha de Mérito Militar Africa do Sul

Medalha de Mérito Militar Filipinas

Medalha de Mérito Militar Grécia

Medalha de Mérito Militar Reino da Baviera
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Medalha de Mérito Militar Togo

Medalha de Mérito Militar
do Principado de LippeDetmold

Medalha de Mérito para a
Defesa do País - Republica Polonia

Medalha de Mérito Policial Afeganistão

Medalha de Mérito à Nação
- Republica Socialista da
Yugoslavia

Medalha de Nesterov Russia Federação

Medalha de Observadores
na India e Paquistão - Nações
Unidas

Medalha de Oscar II - Suécia

Medalha de Paraquedista Itália

Medalha de Policia - Gabão

Medalha de Preparação
Defensiva - Cuba

Medalha de Participação
1940 - 45 - Noruega

Medalha de Prontidão Estados Unidos

Medalha de Proteção contra
Incendios - Republica Polonia

Medalha de Proteção das
Fronteiras - Afeganistão

Medalha de Pushkin - Russia
Federação

Medalha de Reconhecimento
do Camboja

Medalha de Ruanda - Nações
Unidas

Medalha de Salva Vidas Brunswick

Medalha de Salvamento Iraque

Medalha de Santo Olavo Noruega

Medalha de Selflessness Afeganistão

Medalha de Serviço Paquistão

Medalha de Serviço
Benemérito - Ilhas Fiji

Medalha de Serviço
Benemérito da Policia - Itália

Medalha de Serviço Especial
- Canada

Medalha de Serviço Especial
- Vietnã do Sul
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Medalha de Serviço Exterior
- Tchecoslováquia

Medalha de Serviço Loyal Afeganistão

Medalha de Serviço
Meritório - Cingapura

Medalha de Serviço
Meritório - Ilhas Fiji

Medalha de Serviço Militar Paquistão

Medalha de Serviço Militar Reino Unido

Medalha de Serviço Militar Singapura

Medalha de Serviço Militar
para Madiun - Indonésia

Medalha de Serviço Militar
para Operações em Arigkatan
Ratu Adil - Indonésia

Medalha de Serviço na
Guerra de 1940 - 45 Dinamarca

Medalha de Serviço na
Policia - Indonésia

Medalha de Serviço Nacional
- Nigéria

Medalha de Serviço Naval 1915 - Reino Unido

Medalha de Serviço para
Instrutores - Indonésia

Medalha de Serviço à Pátria Tchecoslováquia

Medalha de Serviços 1946 49 - Nova Zeelândia

Medalha de Serviços da
Africa - Africa do Sul

Medalha de Serviços de
Guerra - Indonésia

Medalha de Serviços
Distintos - Estados Unidos

Medalha de Serviços
Distintos - Hong Kong

Medalha de Serviços
Distintos - Israel

Medalha de Serviços
Distintos - Republica de BieloRussia

Medalha de Serviços
Distintos da Força Aérea Estados Unidos

Medalha de Serviços
Distintos Indiano - Reino
Unido

Medalha de Serviços do
Zimbabue

Medalha de Serviços
Exemplares - Siria

Medalha de Serviços Gerais 1854-95 - Reino Unido
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Medalha de Serviços Gerais Canada - Reino Unido

Medalha de Serviços Gerais
- Iraque

Medalha de Serviços Gerais Nova Zeelândia

Medalha de Serviços Gerais Vanuatu

Medalha de Serviços Gerais
1918-64 - Reino Unido

Medalha de Serviços Gerais
1962 - Reino Unido

Medalha de Serviços
Meritórios - Estados Unidos

Medalha de Sua Majestade Suécia

Medalha de Sulawesi Indonésia

Medalha de Suprema Bravura
- Malasia

Medalha de Suvarov - Russia
Federação

Medalha de São Jorge Hungria

Medalha de Território - Africa
do Sul

Medalha de Trabalho Republica Socialista da
Yugoslavia

Medalha de Trabalho na
Guerra Patriótica - Russia
URSS

Medalha de Transferencia de
Poder - Indonésia

Medalha de Ushakov - Russia
Federação

Medalha de Ushakov - Russia
URSS

Medalha de Valor - Filipinas

Medalha de Valor - Israel

Medalha de Valor - Singapura

Medalha de Varsóvia 1939 1945 - Polonia

Medalha de Veteranos da
Guerra Civil Espanhola Republica Popular da Bulgária

Medalha de Veteranos do
Trabalho - Russia URSS

Medalha de Waterloo Brunswick

Medalha Defesa Nacional Filipinas

Medalha do 50 Aniversário
da Independencia - India
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Medalha do Afeganistão.
Republica de Bielo-Russia

Medalha do Ar - Estados
Unidos

Medalha do Baltico - Reino
Unido

Medalha do Bombeiro Dinamarca

Medalha do Casamento do
Rei Christiano IX e Rainha
Louise - Dinamarca

Medalha do Censo - Russia
Federação

Medalha do Centenário Canada

Medalha do Centenário Nova Zeelândia

Medalha do Centenário de
Christian IX - Dinamarca

Medalha do Certificado de
Mérito - Estados Unidos

Medalha do Chipre - Nações
Unidas

Medalha do Comando Aéreo
Militar - Itália

Medalha do Congo - Nações
Unidas

Medalha do Coronel General
Dutov - Russia Federação

Medalha do Corpo de
Segurança - India

Medalha do Corpo do
Exército da Mulher - Estados
Unidos

Medalha do Corpo Nacional
de Cadetes - India

Medalha do Corpo Naval na
China - Estados Unidos

Medalha do Crescente
Vermelho da Coragem Paquistão

Medalha do Defensor Russia Federação

Medalha do Departamento
de Defesa - Estados Unidos

Medalha do Dever Militar Republica Arabe do Egito

Medalha do Exército - Siria

Medalha do Exército Polones
- Polonia

Medalha do Exército
Territorial - India

Medalha do Fiel Serviço
Militar - Indonésia

Medalha do General Khrulev
- Russia Federação
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Medalha do General
Komarovsky - Russia
Federação

Medalha do General
Margelov - Russia Federação

Medalha do Golfo Pérsico Canada

Medalha do Império
Britânico - George VI - Reino
Unido

Medalha do Iran Jaya Indonésia

Medalha do Jubileu 1902 Grão Ducado de Baden

Medalha do Jubileu da
Independencia - Paquistão

Medalha do Jubileu de Ouro
- Reino Unido

Medalha do Jubileu de Prata
- Jordânia

Medalha do Jubileu de Prata
- Nepal

Medalha do Jubileu de Prata
- Reino Unido

Medalha do Jubileu de Prata
de George VI - Reino Unido

Medalha do Jubileu de Prata
de Malawi

Medalha do Jubileu de Prata
do Exército - Siria

Medalha do Libano - Nações
Unidas

Medalha do Merito Militar
José Maria Cordoba Colombia

Medalha do Motim na India Reino Unido

Medalha do Mérito Civil da
Marinha - Estados Unidos

Medalha do Mérito Industrial
e Comercial - Reino da
Romênia

Medalha do Mérito Militar Libéria

Medalha do Mérito Militar Malí

Medalha do Mérito Militar Tchecoslováquia

Medalha do Mérito Militar Vietnã do Sul

Medalha do Mérito Militar
1815 - Brunswick

Medalha do Mérito Público
da Marinha - Estados Unidos

Medalha do Mérito Técnico Honduras

Medalha do Oeste do Iran Indonésia
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Medalha do Pacifico - Reino
Unido

Medalha do Povo Afegão
Grateful - Afeganistão

Medalha do Presidente Paquistão

Medalha do Presidente Zog
Coup - Albania

Medalha do Principe
Wilhelm de Wied - Albania

Medalha do Professor Arabia Saudita

Medalha do Rei Christian X
do Juizo - Dinamarca

Medalha do Reinado
deAlbert - Brunswick

Medalha do Reino de Carol
II - Reino da Romênia

Medalha do Serviço Civil Estados Unidos

Medalha do Serviço de
Defesa - Estados Unidos

Medalha do Serviço
Exemplar de Paz - Canada

Medalha do Serviço Naval
1793-1840 - Reino Unido

Medalha do Serviço Público Estados Unidos

Medalha do Serviço Público Trinidade e Tobago

Medalha do Serviço
Voluntário - Canada

Medalha do Sinai - Nova
Zeelândia

Medalha do Sudoeste da
Asia - Canada

Medalha do Sudão - Reino
Unido

Medalha do Sultão Abu
Bakar - Johor

Medalha do Sultão Ibrahim
- Johor

Medalha do Teste Nuclear Nova Zeelândia

Medalha do Timor Leste Indonésia

Medalha do Timor Leste Nova Zeelândia

Medalha do trabalho - Costa
do Marfim

Medalha do Vietnã - Estados
Unidos

Medalha do Vietnã - Nova
Zeelândia
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Medalha do Yêmen - Nações
Unidas

Medalha dos 100 Anos da
Capital Sofia - Bulgária

Medalha dos 100 Anos da
Cruz Vermelha - Republica
Popular da Bulgária

Medalha dos 100 Anos da
Medicina Bulgara .

Medalha dos 100 Anos da
Revolta de Abril - Republica
Popular da Bulgária

Medalha dos 100 Anos do
Programa Pós-Bulgaro

Medalha dos 125 Aniversário
da Confederação - Canada

Medalha dos 150 Anos dos
Bombeiros - Republica de
Bielo-Russia

Medalha dos 20 Anos do
Exército - Nicaragua

Medalha dos 40 Anos da
Polonia Popular - Polonia

Medalha dos 70 Anos da
Independencia - Afeganistão

Medalha dos 80 Anos do
Exército - Republica de BieloRussia

Medalha dos 850 Anos de
Moscou - Russia Federação

Medalha dos Bombeiros Jamaica

Medalha dos Bombeiros Reino Unido

Medalha dos Evadidos França _

Medalha dos Feridos Republica do Iraque

Medalha dos Heróis de
Abcásia

Medalha dos Oficiais da
Reserva - Finlândia

Medalha dos Pioneiros Lituânia

Medalha dos Voluntários
Combatentes do Exército Lituânia

Medalha Eficiência no Ar Nova Zeelândia

Medalha Egito - Reino Unido

Medalha Estrela da Africa Reino Unido

Medalha Estrela da Birmânia

Medalha Estrela da Itália Reino Unido
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Medalha Estrela de 1939 - 45
- Africa do Sul

Medalha Estrela de Heroi
do trabalho Socialista Checoslováquia

Medalha Florentino Alejo Cuba

Medalha Gallantry - Nova
ZeeLândia

Medalha Gendarmerie Gabão

Medalha Geral de Serviços
da Policia - Republica do
Iraque

Medalha Guarda da
Fronteira - Republica Polonia

Medalha Haakon VII Liberdade - Noruega

Medalha Heroi do Povo Albania

Medalha Heroi do Trabalho
Socialista - Albania

Medalha Heroica Dinamarca

Medalha Herói da Republica
- Coréia do Norte.

Medalha Herói do Trabalho Coréia do Norte

Medalha Herói do Trabalho Mongólia

Medalha Hindon Jack - Africa
do Sul

Medalha Ilhas Salomão Nova Zeelândia

Medalha Internacional Cuba

Medalha Irmãos em Armas Russia Federação

Medalha Jamhuriat Paquistão

Medalha Jan Zizka de
Trocnov - Checoslováquia

Medalha Janosik Tchecoslováquia

Medalha Jellalabad - Reino
Unido

Medalha John Chard - Africa
do Sul

Medalha KHAD Serviço Afeganistão

Medalha Ladoga - Finlândia

Medalha Leste Oeste - Reino
Unido

Medalha Ferroviária - França
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Medalha Major General
Alexander Alexandrov - Russia
Federação

Medalha Luta em Defesa dos
Povos - Polonia

Medalha Mahsood Afeganistão

Medalha Marine Corps Estados Unidos

Medalha Memorial de
Gustavo V - Suécia

Medalha Militar - França

Medalha Militar - Gabão

Medalha Militar - George V Reino Unido

Medalha Militar de Coragem
- Republica Arabe do Egito

Medalha Militar de
Engenharia - Russia Federação

Medalha Militar de Haile
Selassie I - Etiópia

Medalha MIlitar de Serviços
Distintos - Republica de BieloRussia

Medalha Militar de Valor Russia Federação

Medalha Mérito de Guerra Burundi

Medalha Naval da Reserva Estados Unidos

Medalha Naval de Boa
Conduta - Reino Unido

Medalha Noroeste do
Canada - Reino Unido

Medalha Operacional - Nova
Zeelândia

Medalha OSCE - NATO

Medalha Palestina - Egito

Medalha para a antiga
Yugoslávia - NATO

Medalha para a Batalha de
Karama - Jordânia

Medalha para o
desenvolvimento da terra
virgem - Russia URSS

Medalha Polar 1818-55 Reino Unido

Medalha Policial de Bravura Bahamas

Medalha Policial de Serviços
Distintos - Republica do
Iraque

Medalha por Bravura Afeganistão
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Medalha por Bravura Bahamas

Medalha por Mérito de
Serviço - Bahamas

Medalha Prata do Ar Filipinas

Medalha Presidencial Islândia

Medalha Principe Franz Josef
II - Liechtenstein

Medalha Principe Johann II Liechtenstein

Medalha Prisioneiros de
Guerra - Estados Unidos

Medalha Salva Vidas Finlândia

Medalha Salva-Vidas - Russia
Federação

Medalha Satya Lemana Santi
Dharma - Indonésia

Medalha Serviço de Guerra 1939 - 1945 - Nova Zeelândia

Medalha Terra Nova Serviços
Voluntários - Canada

Medalha Valor ao Trabalho Russia Federação

Medalha Vinte Anos de
Serviço - Paquistão

Medalha Vir Chakra - India

Medalha Voluntários da
Coréis - Canada

Medalha Zhukov - Russia
Federação

Ordem da Bandeira
Vermelha - Tchecoslováquia

Ordem do Mérito Militar de
Charles Frederick

Ordem dos Lacplesis Letonia

Ordem Colonial da Estrela da
Itália

Ordem da Agricultura - Egito

Ordem da Aguia Negra Albania

Ordem da Aguia Romana Itália

Ordem da Amizade - Gabão

Ordem da Amizade Tchecoslováquia

Ordem da Amizade das
Nações - Republica de BieloRussia
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Ordem da Amizade do Povo Russia - Federação

Ordem da Amizade entre os
Povos - Russia URSS

Ordem da bandeira Republica da Albania

Ordem da Bandeira de
Guerra - Republica Socialista
da Yugoslavia

Ordem da bandeira do
Trabalho - Polonia

Ordem da Bandeira Vermelha
- Afeganistão

Ordem da Bandeira Vermelha
- Mongólia

Ordem da Bandeira Vermelha
- Russia URSS

Ordem da Bandeira Vermelha
do Trabalho - Mongólia

Ordem da Bandeira Vermelha
do Trabalho - Russia URSS

Ordem da bandeira
Yugoslava - Republica
Socialista da Yugoslavia

Ordem da Bravura - Siria

Ordem da Campanha
Palestina - Siria

Ordem da Casa de Henry o
Leão - Brunswick

Ordem da Casa Real - Malasia

Ordem da Coragem - Russia
Federação

Ordem da Coroa - Belgica

Ordem da Coroa da India Reino Unido

Ordem da Coroa da Malásia

Ordem da Coroa da Romênia

Ordem da Coroa da
Thailândia

Ordem da Coroa de Brunei

Ordem da Coroa de Carvalho
- Grão Ducado de Luxemburgo

Ordem da Coroa de Johor

Ordem da Coroa de Kelantan
- Kelantan

Ordem da Coroa de Ferro Império Austro-Hungaro

Ordem da Coroa de Mônaco
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Ordem da Coroa Wendish
- Grão-Ducado de
Mecklenburg-Schwerin

Ordem da Cruz da Liberdade
para mortos - Finlandia

Ordem da Cruz de Honra do
Principado de Lippe-Detmold

Ordem da Cruz Estrelada Império Austro - Hungaro

Ordem da Cruz Militar Republica - Polonia

Ordem da Cultura - Egito

Ordem da Democracia Nepal

Ordem da Devoção - Siria

Ordem da Estrela Afeganistão

Ordem da Estrela Brilhante Taiwan

Ordem da Estrela da Africa Libéria

Ordem da Estrela da
Amizade - Rep. Oriental
Alemã

Ordem da Estrela da India Reino Unido

Ordem da Estrela da
Jordãnia - Jordânia

Ordem da Estrela da
Romênia - Reino da Romênia

Ordem da Estrela da
Romênia - Republica da
Romênia

Ordem da Estrela de Djibuti

Ordem da Estrela de
Mataputera - Indonesia

Ordem da Estrela do
Africano - Belgica

Ordem da Estrela do Nepal

Ordem da Estrela do Sinai Republica Arabe do Egito

Ordem da Estrela Equatorial
- Gabão

Ordem da Estrela Hachemita
- Jordânia

Ordem da Estrela Negra de
Benin

Ordem da Estrela Partisan
- Republica Socialista da
Yugoslavia

Ordem da Estrela Polar Mongólia

Ordem da Estrela Vermelha Russia URSS
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Ordem da Estrela Yugoslava
- Republica Socialista da
Yugoslavia

Ordem da Estrela Vermelha Tchecoslováquia

Ordem da Estrela Vermelha
do Trabalho - Tchecoslováquia

Ordem da Excelencia da
Guiana

Ordem da Fenix - Grécia

Ordem da Fidelidade Albania

Ordem da Fidelidade - Grão
Ducado de Baden

Ordem da Glória Afeganistão

Ordem da Glória Nacional China

Ordem da Guerra Patriótica Russia URSS

Ordem da Honra da
Renascença - China

Ordem da Independencia Egito

Ordem da Independencia Jordânia

Ordem da independencia do
Reino da Libia

Ordem da India Britânica Reino Unido

Ordem da Industria e
Comércio - Egito

Ordem da Irmandade Republica Socialista da
Yugoslavia

Ordem da Lealdade Kelantan

Ordem da Liberdade Albania

Ordem da Liberdade Finlandia

Ordem da Liberdade Republica Socialista da
Yugoslavia

Ordem da Liberdade Nacional
- Republica Socialista da
Yugoslavia

Ordem da Libertação - França

Ordem da Medalha de Honra
- Hong Kong

Ordem da Medalha de
Virtude Militar - Reino da
Romênia

Ordem da Marinha Indonésia

Ordem da Mãe - Republica de
Bielo-Russia
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Ordem da Nova Zeelândia

Ordem da Patria da
Republica de Bielo-Russia

Ordem da Polonia
Restaurada - Polonia

Ordem da Pátria Socialista Checoslováquia

Ordem da Rainha - Reino da
Romênia

Ordem da Rainha de Sabá Etiópia

Ordem da rainha Jelena Republica da Croacia

Ordem da Redenção Africana
- Libéria

Ordem da Republica Checoslováquia

Ordem da Republica da
Indonésia

Ordem da Republica da Líbia

Ordem da Republica de
Gâmbia - Gâmbia

Ordem da Republica do Egito

Ordem da Republica Popular
da Polonia

Ordem da Resistência - China

Ordem da Revolução Ruanda

Ordem da Revolução de
Outubro - Russia URSS

Ordem da Rosa Branca da
Finlândia

Ordem da Santíssima
Trindade - Etiópia

Ordem da Saúde Pública Costa do Marfim

Ordem da Saúde Pública França

Ordem da Siria - Siria

Ordem da Solidariedade Itália

Ordem da Stara Planina Republica da Bulgária

Ordem da Virtude Militar Polonia

Ordem da Vitória - Russia
URSS

Ordem da Virtude
Aeronautica - Rep. da Romênia
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Ordem da Yugoslávia Republica Socialista da
Yugoslavia

Ordem da Águia Asteca México

Ordem da Águia Branca Polonia

Ordem da Águia de Ouro Kazaquistão

Ordem das Artes e das
Ciencias - Egito

Ordem das Artes e das Letras
- França

Ordem das Ilhas Figi - Figi

Ordem das Nuvens - Taiwan

Ordem das Palmas
Acadêmicas - Togo

Ordem das Virtudes - Egito

Ordem das Virtudes Republica Arabe do Egito

Ordem de 25 de fevereiro de
1948 - Checoslovaquia

Ordem de Abd al Karim
Oasim - Iraque

ordem de Al Nahayyan

Ordem de Alexander Nevsky
- Russia URSS

Ordem de Alexandre - Reino
da Bulgária

Ordem de Anna Betancourt
- Cuba

Ordem de Antonio Maceo Cuba

Ordem de Berthold I - Grão
Ducado de Baden

Ordem de Bravura Paquistão

Ordem de Camilo Cienfuegos
- Cuba

Ordem de Carlos J. Finlay Cuba

Ordem de Carol I - Reino da
Romenia

Ordem de Che Guevara Cuba

Ordem de Chiang Kai Shek Taiwan

Ordem de Combate Mongólia

Ordem de Dannebrog Dinamarca
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Ordem de Dom Henrique - O
Navegador - Portugal

Ordem de Ferdinando I Reino da Romênia

Ordem de Fevereiro Vitoriosa
- Tchoslováquia

Ordem de Francisco Morazán
- Honduras

Ordem de Frank País - Cuba

Ordem de Franz Joseph Império Austro-Hungaro

Ordem de Gedimus - Lituânia

Ordem de George e
Constantino - Grécia

Ordem de Hafiz - Marrocos

Ordem de Herói do Povo Casaquistão

Ordem de Hipólito Unanue
- Peru

Ordem de Honra - Botsuana

Ordem de Honra - Russia
Federação

Ordem de Honra- Grécia

Ordem de Hussein Ali Sash Jordânia

Ordem de Ibn Ali Al Senoussi
- Reino da Líbia

Ordem de Jihad - Libia

Ordem de José Cecilio del
Valle - Honduras

Ordem de José Marti - Cuba

Ordem de Juan Marinello Cuba

Ordem de Juan Pablo Duarte
- Republica Dominicana

Ordem de Julio Antonio
Mella - Cuba

Ordem de Karl Marx Republica Oriental Alemã

Ordem de Kutuzov - Russia
URSS

Ordem de Lazaro Pena - Cuba

Ordem de Lenin - Russia
URSS

Ordem de Leopoldo - Império
Austro-Hungaro
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Ordem de Leopoldo I Belgica

Ordem de Leopoldo II Belgica

Ordem de Leopoldo IV Principado de Lippe-Detmold

Ordem de Ludwig - Reino da
Baviera

Ordem de Makarios III Croacia

Ordem de Manuel Amador
Guerrero - Panamá

Ordem de Miguel Larreynaga
- Nicaragua

Ordem de Muhammad Ali Egito

Ordem de Mérito Civil Republica Popular da Bulgaria

Ordem de Mérito Civil da
Coroa da Baviéra

Ordem de Olga e Sophia Grécia

Ordem de Ontário - Canada

Ordem de Pio - Vaticano

Ordem de Rajamitrabhorn Thailândia

Ordem de Roraima - Guiana

Ordem de Ruben Dario Nicaraguá

Ordem de Salomão - Etiópia

Ordem de San Marino - San
Marino

Ordem de Santa Agatha - San
Marino

Ordem de Santa Ana - Russia
Imperial

Ordem de Santa Catarina Russia Imperial

Ordem de Santa Rosa Honduras

Ordem de Santo André Federação Russa

Ordem de Santo André Russia Imperial

Ordem de Santo Antonio Etiópia

Ordem de Santo Estanislau Russia Imperial

Ordem de Santo Humberto Reino da Baviera
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Ordem de Santo Olavo Noruega

Ordem de Serviço - Indonésia

Ordem de Serviço - Republica
da Coréia

Ordem de Serviço ao País e
às Forças Armadas - Cuba

Ordem de Serviço da
Romênia - Rep. da Romênia

Ordem de Serviço à Pátria Republica de Bielo-Russia

Ordem de Serviços à Rainha Nova Zeelândia

Ordem de Sikatuna - Filipinas

Ordem de São Carlos Principado de Monaco

Ordem de São Gregório
Magno - Vaticano

Ordem de São Jorge - Russia
Imperial

Ordem de São João de
Jerusalém - Reino Unido

Ordem de São Miguel - Reino
da Bavária

Ordem de São Miguel e São
Jorge - Nova Zeelândia

Ordem de São Patricio Reino Unido

Ordem de São Stefano Império Austro-Hungaro

Ordem de São Vladimir Russia Imperial

Ordem de Tereza - Reino da
Bavária

Ordem de Tomas Masaryk Tchecoslováquia

Ordem de Trujillo - Republica
Dominicana

Ordem de Vanuatu - Vanuatu

Ordem de Vasco Nunes de
Balboa - Panamá

Ordem de Vytautas - Lituania

ordem de Yat Sen - Taiwan

Ordem deAlawaidis Sharifian
- Marrocos

Ordem do Africano - Libéria

Ordem do Arado de Ouro Filipinas
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Ordem do Bem - Estar Grécia

Ordem do Brasão de Armas
de Ouro com Espadas Bosnia-Herzegovina

Ordem do Ceu Azul e Branco
- China

Ordem do Cordeiro Santo Finlândia

Ordem do Crisântemo - Japão

Ordem do Cruzeiro do
Grunwald - Polonia

Ordem do Defensor do Reino
- Malasia

Ordem do Desempenho Paquistão

Ordem do Elefante Dinamarca

Ordem do Esporão de Ouro Vaticano

Ordem do Exército do Povo
- Republica Socialista da
Yugoslavia

Ordem do Falcão - Islândia

Ordem do Grande
Conquistador - Libia

Ordem do Grande Lider Paquistão

Ordem do Grifo do GrãoDucado de MecklenburgSchwerin

Ordem do Heroi do Povo
- Republica Socialista da
Yugoslavia

Ordem do Heroi do Trabalho
- Republica Socialista da
Yugoslavia

Ordem do Herói da Guerra
de Libertação - BosniaHerzegovina

Ordem do Imperador
Menelik II - Etiópia

Ordem do Império Britânico

Ordem do Império Durani

Ordem do Jade Brilhante Taiwan

Ordem do Leão - Belgica

Ordem do Leão - Malawi

Ordem do Leão - Reino da
Bavária

Ordem do Leão Branco Republica Tcheca

Ordem do Braço Direito Nepal
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Ordem do Leão da Finlândia

Ordem do Leão de Ouro Grão Ducado de Luxemburgo

Ordem do Leão de Zahringen
- Grão Ducado de Baden

Ordem do Lider - Afeganistão

Ordem do Lirio de Ouro Bosnia-Herzegovina

Ordem do Mono - Togo

Ordem do Mérito - Bahamas

Ordem do Mérito - Egito

Ordem do Mérito - Malásia

Ordem do Mérito - Nova
Zeelândia

Ordem do Mérito - Reino
Unido

Ordem do Mérito - Republica
de Bielo-Russia

Ordem do Mérito
Aeronautico - Peru

Ordem do Mérito
Aeronautico - Uruguai

Ordem do Mérito Agricola França

Ordem do Mérito Agricola Malí

Ordem do Mérito Agricola Republica da Romênia

Ordem do Mérito Civil Marrocos

Ordem do Mérito Civil Republica da Bulgária

Ordem do Mérito Civil Republica da Coréia

Ordem do Mérito Civil - Siria

Ordem do Mérito Comercial
- França

Ordem do Mérito Cultural Principado de Mônaco

Ordem do Mérito Cultural Reino da Romênia

Ordem do Mérito da
Educação Nacional - Costa do
Marfim

ordem do Mérito da Pátria Republica Oriental Alemã

Ordem do Mérito da PátriaFederação Russa
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Ordem do Mérito da
Republica da Polonia - Polonia

Ordem do Mérito da
Republica Italiana - Itália

Ordem do Mérito da
Republica Italiana - Itália

Ordem do Mérito das Forças
Policiais - Canada

Ordem do Mérito das Forças
Terrestres - Indonésia

Ordem do Mérito de
Mineração - Costa do Marfim

Ordem do Mérito Desportivo
- Cuba

ordem do Mérito
Diplomático - Republica da
Romênia

Ordem do Mérito do
Artesanato - França

Ordem do Mérito do Esporte
- Costa do Marfim

Ordem do Mérito do Marfim
- Costa do Marfim

Ordem do Mérito do
Principado de Liechtenstein

Ordem do Mérito do Turismo
- França

Ordem do Mérito Industrial Republica da Coréia

Ordem do Mérito Maritimo.
França

Ordem do Mérito Melitensi
- Malta -

Ordem do Mérito Militar Brasil

Ordem do Mérito Militar Bulgária

Ordem do Mérito Militar Espanha -.bmp

Ordem do Mérito Militar Republica da Coréia

Ordem do Mérito Militar
- Republica Socialista da
Yugoslavia

Ordem do Mérito Militar Russia - Federação

Ordem do Mérito Militar Siria

Ordem do Mérito Militar Uruguai

Ordem do Mérito Militar
Antonio Narino. Colombia

Ordem do Mérito Militar da
Itália

Ordem do Mérito Militar do
Canada
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Ordem do Mérito Militar do
Reino da Baviera

Ordem do Mérito Médico José
Fernandes Madrid - Colombia

Ordem do Mérito Nacional
de Segurança - Republica da
Coréia

Ordem do Mérito Naval Brasil

Ordem do Mérito Naval Peru

Ordem do Mérito Naval Russia - Federação

Ordem do Mérito Nova
Zeelândia

Ordem do Mérito para
Veteranos - França

Ordem do Mérito Por
Serviços Distintos - Peru

Ordem do Mérito Postal França

Ordem do Mérito
Saskatchewan - Canada

Ordem do Mérito Social França

Ordem do Mérito à Nação Rep. Socialista da Yugoslavia

Ordem do Nepal

Ordem do Nilo - Egito

Ordem do Nilo - Republica do
Egito

Ordem do Paquistão Paquistão

Ordem do Paquistão

Ordem do Quetzal Guatemala

Ordem do Ram - Costa do
Marfim

Ordem do Redentor - Grécia

Ordem do Renascimento Jordânia

Ordem do Selo de Salomão Etiópia

Ordem do Serviço
Diplomático - Rep. da Coréia.

Ordem do Serviço Distinto Cingapura

Ordem do Serviço Distinto Reino Unido

Ordem do Serviço Distinto Singapura
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Ordem do Serviço Imperial Reino Unido

Ordem do Serviço Meritório Botsuana

Ordem do Sol - Afganistão

Ordem do Sol - Peru

Ordem do Sol do Peru

Ordem do Sol Nascente Japão

Ordem do Tosão de Ouro Império Austro-Hungaro

Ordem do Trabalho - Peru

Ordem do Trabalho Republica Socialista da
Yugoslavia

Ordem do Trabalho Tchecoslováquia

Ordem do Tripé Precioso China

Ordem do Trono - Marrocos

Ordem dos Bogdan
Khemelnitsky - Russia URSS

Ordem dos Combatentes na
Guerra de Libertação - Cuba

Ordem dos Companheiros de
Honra - Inglaterra

Ordem dos Construtores da
Polonia - Polonia

Ordem dos Esportes - Egito

Ordem dos Faid Djamanudin
- Afeganistão

Ordem dos Felaha - Egito

Ordem dos Feridos - Siria

Ordem dos Grimaldi Principado de Mônaco

Ordem dos Nakhimov Russia URSS

Ordem dos Nila Utama Singapura

Ordem dos Pahlavi - Irã

Ordem dos Pioneiros da
Libéria - Libéria

Ordem dos Serafins - Suécia

Ordem dos Skanderbeg Albania
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Ordem dos Skanderberg Albania

Ordem dos Suvorov - Russia
URSS

Ordem dos Tamasek Singapura

Ordem dos Treze Séculos da
Bulgária

Ordem dos Trisha Kti Potta Nepal

Ordem dos Ushakov - Russia
URSS

Ordem dos Zhukov - Russia
- Federação

Ordem Imperial do Leão da
Etiópia

Ordem Militar da Cruz da
Aguia - Estonia

Ordem Militar de Ayacucho
- Peru

Ordem Militar de Glória Republica de Bielo-Russia

Ordem Militar de Maria Teresa
- Império Austro-Hungaro

Ordem Militar de
Maximiliano

Ordem Militar do Leão
Branco - Checoslováquia

Ordem Militar Sanitária Reino da Baviéra

Ordem Nacional da Costa do
Marfim

Ordem Nacional da Educação
- Djibuti

Ordem Nacional da Educação
- Gabão

Ordem Nacional da Guiné
Equatorial

Ordem Nacional de Burkina
Fasso

Ordem Nacional de Djibuti

Ordem Nacional de Honra e
Mérito - Haiti

Ordem Nacional de Ruanda Ruanda

Ordem Nacional do Condor
dos Andes - Bolivia

Ordem Nacional do Cruzeiro
do Sul - Brasil

Ordem Nacional do Malí

Ordem Nacional do Mérito Benin
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Ordem Nacional do Mérito Costa do Marfim

Ordem Nacional do Mérito Mauritânia

Ordem Nacional do Mérito Togo

Ordem Nacional do Mérito
-França

Ordem Nacional do Mérito
Civil - Bulgária

Ordem Nacional Slovaco Tchecoslováquia

Ordem para Bravura Republica Socialista da
Yugoslavia

Ordem Pessoal da Coragem Russia Confederação

Ordem Policial de Botsuana

Ordem Real de George I Grécia

Ordem Real de Kamehameha
- Hawai

Ordem Real de Serviço Reino da Romênia

Ordem Sukhbaatar Mongólia

Ordem Suprema de Nosso
Senhor Jesus Cristo - Vaticano

Ordem Vitoriana - Canada

Ordem Vitoriana - Nova
Zeelândia

Palmas Academicas - França

Real Cruz Vermelha - Reino
Unido

Real Ordem da Espada Suécia

Real Ordem de
Reconhecimento Civil Espanha

Real Ordem de Sobhuza II Suazilândia

Real Ordem de Vasa - Suécia

Voluntários da Cruz Finlândia

Medalha de prata de Mérito 1908 - 1916 - Grão Ducado de
Baden

Baronete - Reino Unido

Cavaleiro Real - Reino Unido

Heroi da Republica Popular
da Mongólia
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Medalha de Bravura Rodésia

10 Aniversário do povo Saur Afeganistão

Badge de Baronete - Nova
Zeelândia

Certificado de Honra Cingapura

Estado Malali a Heroina do
Afeganistão

Mérito Militar 1974 - Grécia

Cavaleiro da Grande Cruz da
Ordem da Espada - Suécia
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