Síntese das comemorações do 20.º aniversário do inicio da Missão das Forças
Armadas Portuguesas na Implementation Force (MFAP IFOR/NATO)
1.º Trimestre de 2016
09JAN2016, Sábado – Almoço de confraternização do Destacamento de Ligação MFAP
IFOR/NATO, no Regimento de Transportes em Lisboa (Já realizado);
17JAN2016, Sábado – Almoço de confraternização do Pelotão de Reconhecimento do 2.º
Batalhão de Infantaria Aerotransportado no Regimento de Infantaria n.º 10 em S. Jacinto (Já
realizado);

24JAN2016, Domingo – Homenagem promovida por antigos militares aos primeiros
portugueses mortos na Bósnia e Herzegovina, nos cemitérios de Peso da Régua
(10H00) e Mogadouro (15H30), com a participação de representação oficial do
Exército Português (Regimento de Infantaria N.º 10);
30JAN2016, Sábado – Almoços de confraternização em S. Jacinto:
22.ª Companhia de Atiradores/2.º BIAT no Restaurante “O Santos”
23.ª Companhia de Atiradores/2.ºBIAT no RI 10
18MAR2016, Sexta-feira – Por ocasião das comemorações do Dia do RI 10, herdeiro da
extinta Área Militar de S. Jacinto, será feita apresentação pública da Medalha
Comemorativa do 20.º aniversário, com a participação aberta a todos os militares
portugueses que integraram a Implementation Force (IFOR/NATO): Destacamento de
Ligação, Destacamento de Apoio e Serviços, 2.º e 3.º BIAT, Destacamento Aviocar,
Destacamento de Controlo Aéreo Táctico e tripulações Esquadra 501 / C-130
participantes nos voos sustentação (05JAN-20DEZ1996).
Nota: no dia 18MAR2016 o RI 10 em S. Jacinto tem as portas abertas a todos os antigos
militares e civis da unidade, não é necessário convite, apareçam e assistam aos eventos
relativos a estas comemorações e à cerimónia de entrega do Estandarte Nacional ao 2.ºBIPARA
que vai partir para uma missão no Kosovo. A parte da manhã está vocacionada para as
cerimónias oficiais. A parte da tarde será dedicada a actividades de convívio entre os páraquedistas das várias gerações e seus familiares.

2.º Trimestre de 2016
- Reedição do livro “Bósnia 96”, com lançamento previsto em Lisboa (data a indicar);
- Conferência, em Lisboa/Amadora, sobre o impacto da operação na opinião pública
portuguesa, com órgãos de comunicação social, entidades políticas, diplomáticas e
militares, que acompanharam todo o processo da participação de Portugal na MFAP
IFOR/NATO (data a indicar).
3.º Trimestre de 2016
- Setembro. Tancos. Cerimónias comemorativas do Dia da Brigada de Reacção Rápida,
recepção do Estandarte Nacional do 2BIPARA, regressado do Kosovo.
4.º Trimestre de 2016
05NOV2016, Sábado - Almoço de confraternização da 21.ª Companhia de
Atiradores/2.ºBIAT em Amarante.

