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16Set1919 > 04Abr2004

Nasceu em 16Set1919 na Foz do Douro (Porto).

– em 1939 conclui o curso de "Preparatórios Militares" na Faculdade de Ciências do Porto;

– em 12Ago1940 alista-se no RI8-Braga e depois ingressa na Escola do Exército;

– em 1942 concluído o curso de Infantaria, transferido para a EPI-Mafra onde faz o tirocínio;

– em Fev1943 aspirante-a-oficial colocado no RI6-Porto;

– em 01Nov1943 promovido a alferes;

– em 1945 colocado no BII19-Funchal;

– em 01Dez1946 promovido a tenente;

– em 1947 colocado no BC9-Viana do Castelo;

– em 01Dez1948 promovido a capitão;

– em 1950 segue para Moçambique em comissão voluntária;

– no final de 1956 regressa ao BC9;

– em 16Ago1957 agraciado com o oficialato da Ordem Militar de Avis;

– em 1957/58 frequenta o CPOS no IAEM-Pedrouços;

– em 09Mar1959 promovido a major, sucessivamente colocado no RI15-Tomar e no Batalhão de Santa
Margarida;

– em 1961 requisitado pelo Ministério do Interior e colocado no Porto como 2º comandante distrital da PSP;

– em 05Set1962 agraciado com a Medalha de Mérito Militar de 2ª classe;

– em 15Abr1963 cessa funções no Ministério do Interior.

– em 16Abr1963 transferido para o CIOE-Lamego;

– em 20Abr1963 nomeado por designação para servir na Guiné como 2º comandante do BCac506, mobilizado
pelo RI2-Abrantes;

– em 11Mai1963 conclui no CIOE com aproveitamento o estágio A1 de contra-insurreição;

– em 14Jul1963 embarca rumo a Bissau;

– em 26Abr1965 promovido a tenente-coronel;

– em 12Mai1965 regressa à Metrópole e fica colocado no RI8 como 2º comandante (e depois no RI6);

– no último trimestre de 1966 mobilizado pelo RI1-Amadora, para formar e comandar um batalhão de caçadores
de infantaria, destinado a reforço da guarnição normal da RMA;

– em 21Jan1967 embarca em Lisboa no NTT 'Vera Cruz' rumo a Luanda, com o seu BCac1900 (e subunidades
orgânicas CCS, CCac1635, CCac1636, CCac1652);

– em 18Fev1969 regressa à Metrópole;

– em 26Abr1969 colocado no CICA1/RAP2-Gaia;

– em 27Abr1970 embarca rumo a Luanda como comandante do BCac2911/RI2;

– em 19Mar1971 promovido a coronel, passa a acumular o comando do SecLunda, reportando à coordenação da
ZML sediada no Luso;

– em 29Mar1972 agraciado com a comenda da Ordem Militar de Avis;

– em 26Jul1972 regressa à Metrópole;

– em 03Ago1972 assume em Braga o comando do RI8;

– em 09Abr1973 agraciado com a Medalha de Ouro de Serviços Distintos com palma, por distinção em
campanha no Leste de Angola.
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– em Jul1973 transferido a seu pedido para o comando do RI6;

– às 05:00 de 25Abr1974 determina que tropas do BC9 bloqueiem os acessos de Viana do Castelo e Braga para
o Porto, e ocupem o aeroporto de Pedras Rubras;

– às 19:00 de 25Abr1974 assume interinamente o comando da RMN;

– em 29Mai1974 graduado no posto de brigadeiro;

– em 03Jun1974 confirmado no comando-interino da RMN;

– em Jul1974 agraciado com a Medalha de Ouro de Comportamento Exemplar;

– em 12Set1974 promovido a brigadeiro;

– em 05Abr1975 transferido para o EME, assume a chefia da 1ªDiv/EMGFA;

– em 27Out1975 nomeado comandante-geral da GNR;

– em 09Fev1976 promovido a general;

– em 16Set1978 por limite de idade, passado à situação de reserva;

– em 26Ago1982 cessa funções na GNR;

– em 16Set1989 passa à situação de reforma;

– em 04Set2004 morre no Hospital Militar do Porto;

– ficou sepultado no cemitério municipal portuense de Agramonte.

Outras Condecorações:

Medalha de Mérito Militar de 3ª classe

Medalha de Cobre de Assiduidade de Serviço no Ultramar

(estava casado com Maria Manuela Gonçalves de Esmeriz; deixou uma filha, dois netos e dois bisnetos)

_______________
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