resenha curricular castrense, de...

António
Vaz Antunes
21Jun1923 >> 15Out1998
- nascido na freguesia da Mata, concelho de Castelo Branco
- em 02Ago42 ingressa na Escola do Exército
- em 1945 (antes da promoção a Oficial), louvor do comandante do RI2-Abrantes
-

em
em
em
em

01Nov45, promovido a alferes
1946, louvor do comandante da EPI-Mafra
1947, louvor do comandante da EPI-Mafra
1948, dois louvores do comandante da EPI-Mafra

- em 01Dez48, promovido a tenente
- em 1950, louvor do general director da Arma de Infantaria
- em 1951, louvor do general director da Arma de Infantaria
-

em
em
em
em

01Dez51, promovido a capitão
1952, louvor do comandante da EPI-Mafra
1955, louvor do general director da Arma de Infantaria
1956, louvor do comandante da EPI-Mafra

- em Abr-Jul57 desloca-se à Bélgica por determinação do EME
- em 1957, Medalha de Mérito Militar 3ª Classe
-

em
em
em
em

1958, louvor do comandante da EPI-Mafra
1958, louvor do general director da Arma de Infantaria
19Set58, Oficial da Ordem Militar de Avis
1959, louvor do comandante da EPI-Mafra

CIOE
- no final de 1959, integra durante um mês a 3ª missão de estágio de oficiais do Exército Português,
junto das tropas francesas na Argélia
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-

em 13Abr60, segundo-comandante do CIOE-Lamego
em 1960, louvor do general director da Arma de Infantaria
após Set60, cessa funções no CIOE para fazer o curso de promoção a major
em 1961, louvor do comandante do CIOE-Lamego

AAN
NG
GO
OLLAA

- em 28Jun61, promovido a major
- em 18Jul61 embarca no NTT "Niassa" rumo a Luanda, como segundo-comandante do BCac185
- em Set63, louvor do comandante do SecB1 (Colonato Vale do Loge)

- em 02Nov63 embarca em Luanda no NTT "Moçambique", de regresso a Lisboa
- em 1963, Medalha de Prata de Serviços Distintos com Palma
- em 1963, Medalha das Campanhas das Forças Armadas Portuguesas, com a legenda "Angola"
-

em
em
em
em

1964,
1965,
1966,
1966,

louvor
louvor
louvor
louvor

do Chefe do Estado Maior do Exército
do governador militar de Lisboa
do comandante da EPI
do general director da Arma de Infantaria

MACAU
- em Abr66, 2º Comandante da PSP provincial

- em 29Jan67, entretanto regressado a Lisboa, exonerado daquele cargo
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- em 03Mai67, nomeado segundo-comandante do BCac1918 para servir em Moçambique
- em 03Ago67 embarca no NTT "Niassa" rumo ao nordeste de Moçambique.
- em 12Ago67, promovido a tenente-coronel

- em 1967, louvor do comandante do BCac1918
- cessa funções no BCac1918 e passa a comandante do BCac17-Inhambane

- em 1970, louvor do Chefe do Estado Maior do Exército
- em 1971, Medalha de Prata de Serviços Distintos
- em 1971, Medalha de Mérito Militar de 2ª Classe
- em 1971, Medalha das Campanhas das Forças Armadas Portuguesas, com a legenda "Moçambique"
- em 26Abr72, Comendador da Ordem Militar de Avis
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- em 06Dez72 embarca no NTT "Uíge" rumo a Bissau, como comandante do BCac4512
- em 01Jan73 promovido a coronel, mantém-se no comando daquele batalhão de infantaria
- em 08Fev73 assume o comando do Sector de Farim

- em 16Mar73, publicado em Portaria um louvor do Chefe do Estado Maior do Exército
- em 10-13Mai73, comanda uma coluna de reabastecimentos ao aquartelamento fronteiriço de Guidaje
- em 03Jun-02Jul73, comanda o PCAv/Sec02 na fronteira de Cuntima

- em 1973, Medalha de Prata de Serviços Distintos
- em 03Jan74 cessa o comando do BCac4512
- em 12Jan74 aeroevac de Bissau para o HMP
- em 16Fev74 regressa a Bissau
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- em 24Mar74 nomeado inspector do CTIG
- em 13Abr74 nomeado adjunto do comandante do CTIG e comandante interino do COMBIS

- em 26Abr74 afastado de funções pelo MFA-Guiné, e embarcado em Bissalanca com destino a Lisboa
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- em 1975, Medalha das Campanhas das Forças Armadas Portuguesas, com a legenda "Guiné"
- em 1979, louvor do Conselho da Revolução
- exerce a chefia da 6ª Repartição (Instrução), do EME
- em 1980, louvor do Chefe do Estado Maior do Exército
- em Fev80 integra a "Comissão para Estudo das Campanhas de África (1961-1974)", do EME, onde
colabora durante anos sucessivos, na investigação e redacção dos quatro primeiros volumes da
"Resenha Histórico-Militar das Campanhas de África (1961-1974)".
-

em
em
em
em
em

1983, louvor do Chefe do Estado Maior do Exército
1983, Medalha de Prata de Serviços Distintos
1990, Medalha de Prata de Serviços Distintos
(???), Medalha de Ouro de Comportamento Exemplar
1992, Medalha de Prata de Serviços Distintos

6/6 – cópia cedida pelo autor, ao portal UTW

JC Abreu dos Santos © 24Abr2014

