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DA APE
um “PIlãO” AGRACIADO COm CRuz DE GuERRA

Oex-aluno 60.362, Rui Manuel Jacobetty de Oliveira 
Coutinho foi agraciado com a medalha Cruz de 

Guerra, 4.ª classe, por distinção em pleno teatro de 
operações na guerra do Ultramar.

A condecoração 
foi-lhe atribuída em 
1974 mas como a me-
dalha nunca lhe ti-
nha sido imposta fi-
sicamente, o pilão 
Rui Coutinho teve 
este ano disponibili-
dade pessoal para a 
receber em pessoa e 
requereu à Tutela a 
imposição da Cruz de 
Guerra. Daí que a 
Chefia Militar tenha 
deferido o pedido de 
Rui Coutinho e agen-
dado a sua condeco-

ração para 19 de Maio passado, na Unidade a que per-
tenceu. 

Ficou assim determinado que a imposição da Cruz 
de Guerra teria lugar no Regimento de Infantaria n.º 15, 
em Tomar, durante as cerimónias do Dia da Unidade.

Assim, no presente ano de 2010 a medalha da Cruz 
de Guerra 4.ª Classe foi finalmente entregue ao pilão 
Rui Coutinho por ter revelado grande coragem, san-
gue-frio, decisão, desprezo pela vida e serena energia 
debaixo de fogo, devendo os seus serviços serem consi-
derados como honrosos e prestigiantes para o Exército 
que serve.

Presidiu às cerimónias o General Comandante da 
Brigada de Reacção Rápida, Major-General Raul Luís 
de Morais Lima Ferreira da Cunha, em representação 
do Tenente-General Comandante das Forças Terrestres 
(curiosamente, o Regimento de Infantaria n.º 15 tem 
como Comandante outro pilão, o ex-aluno 209, Coronel 
Inf.ª Comando-Pára César Nunes da Fonseca). 

Por pensarmos que a presente notícia é motivo de 
regozijo para todos os pilões, e em especial para o IPE, 
tão ilustre Casa que nos Educou e Formou nos primei-
ros anos da nossa juventude, não resistimos a descre-
ver um pouco do percurso pilónico e profissional de 
Rui Coutinho, natural de Lisboa onde nasceu em 17 de 
Abril de 1949.

Entrou para os Pupilos em 1960. Frequentou o Ins-
tituto Técnico Militar dos Pupilos do Exército no perí-
odo de 1960 a 1965 com o n.º 362 – tendo concluído em 
1965 o Curso Geral de Indústria.

No mesmo ITMPE nos anos 1964/1965 fez parte da 
Classe Especial de Ginástica sob a orientação do Pro-
fessor Robalo Gouveia, tendo participado em inúme-
ros saraus Nacionais e Internacionais em representa-
ção do Instituto e de Portugal, mormente em Madrid, 
no Recife e no Rio de Janeiro, por ocasião das comemo-
rações IV Centenário desta cidade Brasileira (em Se-

tembro de 1965).
Incorporado em 1970 (com o Curso de Sargentos 

Milicianos de Infantaria do ITMPE) ficou dispensado 
da recruta e da especialidade de Atirador com a média 
classificativa ao tempo atribuída nas disciplinas de 
Instrução Militar nos Pupilos de Exército.

Mobilizado para Moçambique como Furriel Milicia-
no de Minas e Armadilhas, tendo feito parte do Batalhão 
de Caçadores 3868 (Companhia de Caçadores 3474) 
cuja actividade operacional decorreu entre Dezembro 
de 1971 e Abril de 1974 em Moçimboa da Praia, Nambu-
de, Antadora, Diaca e Ponte do Sinhéu no Distrito de 
Cabo Delgado e ainda, já na parte final da comissão, em 
Nova Freixo, Belém e Metarica no Distrito do Niassa da 
então Província Ultramarina de Moçambique. 

Profissionalmente, o pilão Rui Coutinho serviu a 
Segurança Social por mais de 40 anos onde durante 
cerca de 25 anos exerceu diversos cargos de Chefia e 
Dirigente em quase todas as Áreas e Serviços dos Regi-
mes de Segurança Social. 

Aposentou-se em Outubro de 2008 após ter com-
pletado todo o tempo de serviço exigível para uma 
aposentação completa.
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