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HOMENAGEM AO SOLDADO PARAQUEDISTA ANTONIO LOPES DA SILVA 
 
Naquela madrugada do dia 3 de Outubro de 1963 , e nas densas matas do Norte de Angola, na região do Úcua, a 
Natureza acordara, mais uma vez, forte, pujante e prenhe de vida, apresentando-se na forma de um mar de 

vegetação luxuriante subindo e descendo ao ritmo de infinitas colinas que 
se espraiavam até ao horizonte.  
 
No meio daquelas extensas matas havia por vezes, distantes entre si 
vários quilómetros, pequenas zonas limpas de mata, ali abertas a golpes 
de audácia e de coragem, pela mão dos colonos que, alguns anos antes, 
tinham emigrado de Portugal para Angola em busca de uma vida melhor. 
Nessas pequenas clareiras eles tinham construído algumas casas toscas 
para residência, sua e dos seus trabalhadores, e alguns outros edifícios 
para armazenagem de maquinaria e produtos agrícolas. Este era o núcleo 
urbano de uma típica Fazenda de Angola — ou Roça, como ali era 
comummente denominada. Em seu redor, a mata densa, constituída por 
árvores em geral gigantescas, muito altas e muito grossas, impunha-se 
como dominante na paisagem, parecendo querer apertar e invadir a 
pequena clareira onde o casario se localizava ao mesmo tempo que, 
protegiam com a sua sombra as plantas de café plantadas junto ao seu 
tronco. 
 

Cada uma destas Fazendas — ou Roças —, estava completamente isolada, longe de algo ou de alguém que lhes 
pudesse acorrer, e constituía um milagre de tenacidade, de trabalho e de coragem. Em seu redor, acoitados nas 
matas, era conhecida a existência de grupos inimigos armados, contra os quais os poucos colonos residentes 
dispunham de escassas forças para se defenderem, o que nem sempre conseguiam com sucesso, acabando algumas 
das Fazendas por serem destruídas e os seus habitantes massacrados. Fora isso o que acontecera cerca de dois anos 
antes com várias fazendas daquela área, entre as quais a Fazenda Bom Jesus, na região de Mutenda. 
 
Foi a esta Fazenda que a 2ª CCP do BCP 21 chegara dois dias antes, quase ao por do sol de 01 de Outubro de 1963. O 
que os seus militares ali encontraram não podia ser mais desolador: edifícios destruídos e queimados, máquinas 
destruídas, plantações de café abandonadas a serem invadidas pela mata selvagem.. Quanto aos residentes na 
Fazenda, eles tinham sido chacinados quando do assalto e depois inumados em local próximo.  
 
Integrado na 2ªCCP vinha o Sold Paraq António da Conceição Lopes da Silva,. O António tinha escolhido, no final da 
sua instrução, em Tancos, a especialidade de cães de guerra. Terminada esta, embarcou para Angola, onde estava 
havia apenas cercas de dois meses quando encontrou este desolador cenário ao entrar na Fazenda Bom Jesus.  
 
Ele ia fazer o seu segundo ciclo operacional, sendo estes um conjunto de operações sucessivas na mesma área, 
durante cerca de duas semanas... Como tratador de cães de guerra, acompanhava-o um cão, que no entanto não era 
o seu; o seu cão, aquele que ele bem conhecia e com o qual constituía uma excelente equipa, tinha sido ferido no 
ciclo operacional anterior. E, assim, o António foi acompanhado por um cão de substituição. 
 
Havia uma boa razão para a 2ª CCP ser reforçada por equipas de cães de guerra. A zona do Úcua, onde ela ia atuar, 
se bem que de uma beleza extasiante dado o relevo do terreno e a grandiosidade das enormes árvores que o 
cobriam , era particularmente difícil para a atuação das nossas tropas. A vegetação era extremamente densa e a 
progressão apenas possível ao longo de estreitos trilhos que a população tinha, ao longo do tempo, aberto a golpes 
de catana. As nossas tropas utilizavam geralmente trilhos já abertos, e só excecionalmente abriam elas próprias um 
novo trilho, pois que isso retardava imenso a sua progressão. Não era pois possível utilizar naquelas área, outra 
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formação tatica que não fosse a coluna por um, o que facilitava muito a ação do inimigo. Um homem apenas, 
armado de carabina e colocado no enfiamento de um trilho ou de uma picada, podia retardar e mesmo imobilizar 
uma força poderosa. Por este motivo, a ação dos cães de guerra era muito utilizada nesta área, pois que, lançados 
nos trilhos à frente da coluna, tinham capacidade para detetar atiradores neles emboscados e mesmo detetar minas. 
Por este motivo, era recomendável a utilização dos cães de guerra neste região. 
 
A missão da 2ª CCP era efetuar ações ofensivas sobre grupos inimigos que, notícias recentes, referiam estarem 
localizados naquela área a fim de prejudicarem a laboração das fazendas ali localizadas. Este era um tipo de ação 
muito frequente para os “Páras” de Angola e, frequentemente, ficavam baseados em Fazendas, o que era muito 
apreciado pelos colonos ali residentes que, pelo menos durante a sua presença, podiam dormir tranquilos... 
 
O dia seguinte à chegada da 2ª CCP à Fazenda Bom Jesus — o dia 2 de Outubro de 1963 — foi destinado a repousar 
da longa e difícil viagem do dia anterior, a montar o estacionamento da Companhia para cerca de duas semanas — 
geralmente feito com tendas de campanha ou aproveitando instalações da Fazenda sem utilização nesse período—, 
e a preparar a primeira saída, que seria logo no dia seguinte.  
 
O António Lopes da Silva tinha mais uma preocupação do que todos os seus camaradas: é que ele tinha de tratar não 
apenas de si, mas também do seu cão. Mas valia bem a pena este trabalho suplementar porque, como diziam os 
seus camaradas, “...se o cão protege a Companhia, o tratador tem de proteger o cão”... 
 
No final da tarde, e de acordo com instruções recebidas dos respetivos comandantes, começaram os preparativos 
para a operação do dia seguinte, que seria feita por um Agrupamento de dois Pelotões, acompanhados por uma 
equipa de cães de guerra —, a equipa do António Lopes da Silva. Os outros dois Pelotões ficariam na Fazenda a 
guardar o acampamento. 
 
Cada militar destes Pelotões preparou a sua arma, munições, e o equipamento, no qual meteu a ração que lhe foi 
distribuída. O António, para além destes cuidados, preparou também tudo o que o seu cão necessitaria durante a 
operação: rações, e água..., muita água, tanta água quanto possível, pois os cães transpiravam e sofriam imenso com 
o calor! 
 
Muitas vezes os tratadores levavam um mínimo de comida para si para poderem levar água para o seu “amigo” cão. 
Seguidamente, ao cair da noite, seguiu-se o jantar; e, depois, toda a Companhia se foi deitar e repousar, pois a 
alvorada seguinte seria muito cedo, porque a partida para a operação seria logo ao nascer do sol. 
 
Era início de Outubro, ainda não tinha começado a época das chuvas que, embora próxima, ainda não moderava a 
temperatura ambiente com os seus “dilúvios” de água. Aquele era um período de imenso calor, húmido, quase 
insuportável, em que cada dia que passa é mais quente que o anterior, até que, finalmente, chega a chuva que por 
momentos refresca o ambiente...  
 
Foi, evidentemente, uma noite muito quente, aquela que antecedeu o dia 3 de Outubro de 1963. 
 
Ainda a noite estava escura, foi dada ordem para despertar o pessoal do Agrupamento que ia ser empenhado, e para 
preparar o equipamento.  
 
O António Lopes da Silva seguiu todo este protocolo e mais um, que consistia em também tratar do seu cão: dar-lhe 
água, o máximo que ele pudesse beber, dar-lhe de comer, refresca-lo com água sobre o pelo, e acaricia-lo para que 
não estranhasse o ambiente e ganhasse confiança.  
 
Quando o sol despontou no horizonte, seriam cerca de 05h30, já eles estavam progredindo no caminho em terra 
batida que, da Fazenda do Bom Jesus conduzia à Fazenda Rainha Santa, a fim de atingirem a área onde a operação 
se iria desenvolver. E, entre os primeiros, estava sempre o António Lopes da Silva e o seu cão, que eram chamados à 
frente sempre que havia necessidade de averiguar zonas suspeitas. Nesses momentos, o António estava sempre 
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atento aos sinais que o seu cão lhe dava, através das orelhas ou do rabo, e que poderiam significar haver indícios da 
presença de inimigo à frente da coluna. 
 
A picada era muito estreita, com o piso muito irregular, e sempre ladeada por árvores enormes, muito altas e muito 
grossas, entre as quais existia uma outra vegetação mais baixa, tão densa, que parecia impenetrável. Progrediam 
como que entre duas altas paredes de vegetação e por vezes abriam-se clareiras através das quais se podia avistar 
uma paisagem magnífica, de um verde luxuriante. Seria um excelente passeio turístico, não fosse o enorme calor 
que se fazia sentir mas, sobretudo, o perigo que todos pressentiam, pois sabiam que o inimigo, ali muito agressivo, 
andava por muito perto.  
 
O tempo foi decorrendo, o Agrupamento foi avançando sempre com preocupações de segurança, e por vezes a 
equipa do Lopes da Silva era chamada à frente. Num destes episódios em que ele ia à frente da coluna com o seu 
cão, à entrada de numa pequena clareira com capim, soou um tiro, apenas um tiro, disparado da orla da clareira, do 
lado esquerdo da picada. O António Alves da Silva caiu imediatamente no solo, inanimado. Os camaradas que o 
seguiam correram para ele a fim de o protegerem, ao mesmo tempo que os seguintes correram para o local de onde 
o tiro tinha sido disparado. Aqui, não encontraram ninguém; o atirador disparara, e fugira de imediato, 
embrenhando-se na mata densíssima; encontraram a sua posição de espera e de onde ele disparara, mortalmente, 
sobre o Lopes da Silva. 
 
Eram 07h00 da manhã do dia 03 de Outubro de 1963.  
 
O António Lopes da Silva tinha completado 22 anos poucos dias antes... 
 
O médico que acompanhava o Agrupamento, e que de imediato socorreu o ferido, constatou que ele tinha tido 
morte imediata. Durante todo o tempo em que o decorreu a operação de socorro ao Lopes da Silva, o seu cão esteve 
sempre ao lado, sentado nas patas traseiras, recusando afastar-se do tratador, e sempre a uivar. Ele apercebeu-se 
do que tinha ocorrido, da situação crítica em que se encontrava o seu tratador, e manifestava assim a sua dor... 
 
Depois, havia que evacuar o Lopes da Silva. Como sempre fazíamos naquelas circunstâncias, improvisou-se uma 
maca com dois paus e dois casacos de camuflado. Sobre ela, foi colocado o corpo do nosso camarada, e assim 
transportado a braço para uma zona da qual pudesse ser evacuado por helicóptero. A grossura e o porte da 
vegetação não permitia abrir ali uma clareira naquele mar de árvores gigantescas, que se estendia por quilómetros e 
quilómetros em redor. E, assim, o agrupamento teve de se dirigir para uma área indicada por rádio pelo comando, 
onde havia uma clareira com dimensão suficiente para aterragem de helicóptero. Mas ficava muito longe... Foi uma 
deslocação muito difícil e também muito demorada — cerca de cinco horas de marcha contínua! —, dada a distância 
e as dificuldades que o relevo e a mata colocavam à progressão.. E também esgotante, pois que a temperatura do ar 
era escaldante... 
 
O Lopes da Silva foi finalmente retirado daquela mata por um helicóptero, cerca do meio-dia. 
 
E foi aqui, e assim, que começou a longa e muito demorada viagem de regresso do António Lopes da Silva, de Angola 
para a sua terra natal, Lobão da Beira.  
 
Após uma paragem de 54 anos em Luanda, essa viagem recomeçou e está de novo em curso. Neste momento, está 
por curtos momentos entre nós, de novo no Regimento de Paraquedistas, e frente ao memorial que homenageia o 
sacrifício dos homens formados por esta casa que tudo deram por Portugal, até o sacrifício da sua vida,. Ele, é parte 
integrante deste memorial, e estará sempre presente, em espírito, nesta Unidade. 
 
Que repouse em paz, finalmente e para sempre, na terra que o viu nascer, em Lobão da Beira,... 


