IN MEMORIAM
Major-general Carmelino Monteiro Mesquita
(1948-2021)

Após prolongada doença faleceu ontem em Lisboa, no Hospital da Luz, o Majorgeneral Carmelino Monteiro Mesquita. Lutou com a determinação que lhe era conhecida
até que foi vencido pela implacável doença que o afetava há bastante tempo.
Ingressou na Academia Militar em 1968 concluindo o curso de Infantaria em 1971.
Ao longo da sua carreira serviu quinze anos na Escola Prática de Infantaria no desempenho
de diversas funções. Em 1986 é colocado na Brigada Mecanizada como oficial de
operações e, mais tarde, como comandante do 1º Batalhão de Infantaria Mecanizada.
Cumpriu ainda funções de comando, (2º Comandante) no então Centro Militar de Educação
Física e Desportos. No Comando da Instrução do Exército chefiou os gabinetes do
Comandante da Instrução e do Inspetor-geral do Exército. Como Major-general, foi Diretor
da Instrução do Exército (2003/2007).
Cumpriu uma comissão de serviço em Angola (1972/1973) integrado na Companhia
de Caçadores n.º 3384 e na 33ª Companhia de Comandos. Serviu em Macau no QG e na
Escola Superior das Forças de Segurança e na Polícia de Segurança Pública (1989/1994).
Em 1997 comandou um Batalhão de Infantaria Motorizado na Bósnia-Herzegovina
integrado numa Brigada Multinacional de Comando Italiano.
Participou ativamente na ação militar do 25 de abril de 1974 que restabeleceu a
democracia em Portugal tendo sido recentemente condecorado, pelo Presidente da
Reoública, com a Ordem da Liberdade. Tem averbados 16 louvores e foram-lhe atribuídas
relevantes condecorações entre as quais 3 medalhas de serviços distintos a medalha da
OTAN pelos serviços prestados na ex-Jugoslávia e a Medalha de Ouro da Defesa Nacional
da República Francesa.
Transitou para a situação de reforma em 2010 continuando, no entanto, a interessarse ativamente pelas grandes questões que interessam a Portugal e às Forças Armadas,
nomeadamente como Sócio efetivo do Grupo de Reflexão Estratégica Independente.
À sua esposa, Maria da Nazaré, à sua filha Ana Virgínia e ao seu filho Ricardo
Afonso os nossos mais sentidos pêsames.
Lisboa, 24 de abril de 2021
José Inácio de Sousa
Major-general

