
O Coronel Jorge gatiCa 
Bórquez formou-se pela escola 
Militar do exército do Chile em 

01 Jan 82, tendo sido promovido a segundo-
tenente da arma de Cavalaria Blindada na 
mesma data. 

Possui especialização em inteligência 
(cursos Básico e avançado) e os cursos de 

Professor Militar da escola de inteligência 
e de Professor Militar da academia, nas 
disciplinas de inteligência e de geografia 
e geopolítica.

Como oficial subalterno, comandou 
diversas frações e subunidades blindadas. 
Posteriormente, foi Comandante da Com-
panhia de inteligência n° 9, em Santiago. 

Como oficial de estado-Maior, foi 
Comandante de grupo na escola de 
Cavalaria Blindada; Subcomandante do 
regimento reforçado n° 6 “Matucana”, na 
cidade de arica; Comandante do regimento 
logístico n° 6 “Pisagua”, na mesma cidade; 
observador Militar na Missão das nações 
Unidas na Índia-Paquistão (UnMogiP); 
Chefe das Seções de inteligência do 
Comando de institutos Militares e da 
6ª Divisão de exército; e professor na 
academia de guerra do exército do Chile.

É bacharel e mestre em Ciências Militares 
pela academia de guerra do exército do 
Chile; e mestre em Ciência Política pela 
Pontifícia Universidade Católica do Chile.

na qualidade de oficial de ligação 
do exército do Chile junto ao Centro de 
armas Combinadas do exército dos esta-
dos Unidos da américa, integra um grupo 
constituído por oficiais estrangeiros dos 
exércitos da alemanha, austrália, Brasil, 
Canadá, Coreia do Sul, espanha, França, 
grã-Bretanha, Holanda, Japão e itália, 
para compartilhar experiências, pesquisar e 
promover iniciativas conjuntas de seus res-
pectivos exércitos com o exército anfitrião.

adicionalmente, o oficial de ligação 
chileno atua como assessor da edição 
hispano-americana da Military Review.

a equipe da Military Review, juntamente 
com os demais integrantes do Centro de 
armas Combinadas e com a comunidade 
do Forte leavenworth, formula os votos de 
boas-vindas ao Coronel gatica e sua família.
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