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brevíssima nota biográfica

Joaquim Evónio
Rodrigues de Vasconcelos
03Set1938 - 23Jun2012
(Oficial do Exército Português)

Nasceu no Funchal.

Em 15Out56 ingressou na Escola do Exército, onde foi contemporâneo dos jovens cadetes
José Clementino Pais e Manuel Amaro Bernardo.
Em 1959 concluiu o curso de Infantaria.

Em 01Nov1960 foi promovido a alferes.

Em 17Abr61, integrado na CCE81, foi aerotransportado para Luanda e seguidamente para
o norte de Angola, onde veio a ser ferido em combate.
Em 07Jan63 chegou a Lisboa, regressado da sua primeira comissão ultramarina.

Em 06Out64 com o posto de capitão, embarcou rumo à Guiné como comandante da CCac727,
mobilizada pelo RI16-Évora, tendo actuado na região leste do território.
Em 07Ago66 concluiu a sua segunda comissão ultramarina e regressou à Metrópole.

Em 17Jan68 voltou à Guiné como comandante da CCac2316, subunidade orgânica
do BCac2835 mobilizada pelo RI15-Tomar.
Durante esta terceira comissão de serviço no Ultramar, veio a ser colocado na região fronteiriça
sul do CTIG e, na sequência da Operação Bola de Fogo, assumiu em 28Mai68
a responsabilidade operacional do subsector de Guileje, no qual em 28Ago68 sofreu graves
ferimentos num pé, por deflagração de mina IN antipessoal, pelo que foi evacuado para o HMP
e cessou o comando da sua companhia (que em 08Nov69 regressou à Metrópole).
Tendo sido agraciado com uma Medalha de Prata de Serviços Distintos com palma, por feitos
em combate, em 01Jun72 passou à situação de reserva extraordinária, com o posto de major.
Na Universidade Técnica de Lisboa, concluiu o curso de Ciências Sociais e Políticas.
No início de Nov74, foi passado compulsivamente à situação de reforma.

Ao fim da manhã de 12Mar75, foi detido na Academia Militar, por suspeições de envolvimento
na Inventona do dia anterior e levado sob escolta de marinheiros, para o presídio militar de
Santarém.
Em 14Mar75 foi transferido para o Forte de Caxias e durante cerca de dois meses (um dos
quais em regime de isolamento), ali mantido sob pretexto de prisão preventiva;
mas sem acusação formal, nem processo.

Em 21Jan76 ingressou nos quadros superiores do Serviço Nacional de Protecção Civil,
onde desempenhou funções de porta-voz para os OCS e co-responsável editorial da revista
“Protecção Civil”, exercendo também o cargo de director dos Serviços de Formação e Ensino,
daquele SNPC.
Em 01Jun97 foi promovido a coronel.

Em 2004 criou na internet, o seu portal literário www.joaquimevonio.com
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