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 ACTIVIDADE DA CART 3494 DO BART 3873 NO TEATRO DE O. P. GUINÉ (5) 

 

 

 

DEZEMBRO1971/ABRIL 1974 

Este texto foi elaborado a partir do livro: - BART 3873 

“HISTÓRIA DA UNIDADE” 

CART 3492 – CART 3493 – CART 3494 

NA GUERRA CONSTRUINDO A PAZ 

(autor desconhecido) 

 

6º FASCICULO 

SETEMBRO 1972 

 

30. SITUAÇÃO GERAL 

- Mês de relativa acalmia para a zona do XIME, sem no entanto de voltarmos a ser 
perturbados com uma flagelação. 

31. TERRENO 

- No período não se verificaram alterações. A pluviosidade, aliás escassa, conserva a 
vegetação luxuriante. 

32. INIMIGO 

a) Sub-Sector do XIME 

- Em 16 de pelas 20,40 horas o Aquartelamento do XIME foi flagelado durante 10 minutos, 
na direcção GUNDAGUÉ BEAFADA, sem com consequências. 

b) Conclusões 

O XIME sofreu nova acção de guerrilha, com vem sendo habitual. 
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No actual período, bem como nos demais, o adversário opta pela confrontação indirecta 
com as nossas tropas (minas e flagelações), revelando por tal razão algum receio em fazer-
lhes frente directamente. 

 

Panorâmica do XIME – 1972 

 

33. POPULAÇÂO 

- Soube-se por intermédio de interrogatórias que o inimigo força as populações a darem 
apoio em géneros alimentícios e em pessoal para transportes. 

Numa tentativa de subverter a etnia FULA, nossa aliada tradicional, a «VOZ DA 
REVOLUÇÂO» exerce acção psicológica sobre os FULAS, enquanto rapta e saqueia, através 
dos seus guerrilheiros, os aldeamentos que nos são fiéis, pretendendo acelerar a manobra 
subversiva. Contudo a dita etnia mantém-se firme e digna da total confiança, globalmente 
falando. 

34. NOSSAS TROPAS 

a) Acções e Operações mais importantes 

- Realizaram-se 29 acções, abarcando 76 Grupos de Combate. Eis a de maior alcance: 

- Acção «GARLOPA 3» por 03 Grupos de  Combate da CART 3494, 03 da CCAÇ 12, 20º Pel 
Artª, 01 heli-canhão, 01 DO-27. Consistiu em patrulhamento e emboscada na zona 
XIME/MADINA COLHIDO/ESTRADA DA PTA DO INGLÊS/POIDON. As nossas tropas foram 
atacadas 02 vezes no espaço de meia hora, sofrendo 01 ferido ligeiro. 

b) Conclusões 

- A energia e a prontidão com que as NT reagiram aos ataques no desenrolar da acção 
«GARLOPA 3» comprovam a sua agressividade em ocasiões em que a sua capacidade de 
combate é experimentada. 
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c) Alterações do dispositivo 

- O esquema não foi modificado. 

 

7º FASCÍCULO 

OUTUBRO 1972 

 

35. SITUAÇÃO GERAL 

- A área do XIME continuou a muito conturbada, porém os resultados obtidos pelo inimigo 
contam-se praticamente nulos. 

36. TERRENO 

- A altura do capim rouba visibilidade, dificultando a actividade das Nossas Forças o que é 
típico da estação das «chuvas», prestes a atingir o seu termo 

37. INIMIGO 

a) Sub-Sector do XIME 

- No dia 17 durante 05 minutos o Aquartelamento do XIME volta a ser flagelado sem 
resultados. 

 
Pessoal das TRMS CART 3494 - XIME 1972  

38. NOSAS TROPAS 

a) Acções e Operações mais importantes 
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- No dia 03 das 13,00 horas às 18,00 horas foi a acção «GARO 9» por 02 GRCOMB da CART 
3494 e 03 da CCAÇ 12 em patrulhamento à região do XIME/GUNDAGUÉ BEAFADA/PTA 
VARELA. Não houve contactos, nem se observaram vestígios do inimigo. 

A Operação «DIA FESTIVO» de 19 a 21, a cargo da CART 3493 a 01 GRCOMB (+), 02 da 
CART 3494, 03 da CCAÇ 12,PEL’s Mil 241,242, 243 e 201, GEMIL’s 309 e 310 (Grupo 
Especial de Milícia), PEL’s CAÇ NAT 52, 54 e 63, PEL REC DAIMLER 3085 e apoio aéreo de 
heli-canhão. Traduziu-se a operação em segurança afastada de BAMBADINCA, nada 
acontecendo de anómalo. 

b) Conclusões 

- Primeiramente salienta-se o elevado efectivo no conjunto das duas aludidas iniciativas das 
Nossas Forças, depois o facto de não ter pressentido o inimigo, facto este que predomina no 
complexo geral da actividade operacional, ao longo de todos os períodos. 

 

8º FASCÍCULO 

NOVEMBRO 1972 

 

39. SITUAÇÃO GERAL 

- Numa visão ampla, pode afirmar-se o incremento da actividade Inimigo com o começo da 
época «seca» que lhe permite uma maior mobilidade. 

 
Foto do ex. Cap. Artª Pereira da Costa - XIME 1972 

(Coronel Artª na reserva) 
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40. TERRENO 

- A pluviosidade resultante da mudança de estação provoca, em pouco tempo, o 
crescimento abundante de vegetação. 

41. INIMIGO 

a) Sub-Sector do XIME 

- Nos dias 07 e 25 o XIME é flagelado, respectivamente 10 e 15 minutos. Na 2º vez ardeu a 
morança do chefe da tabanca, único acidente ocorrido. 

No dia 14 a A/D de AMEDALAI é atacada cerca de 20 minutos. 

Não houve mortos nem feridos, mas arderam 05 moranças. 

42. NOSSAS TROPAS 

a) Acções e Operações mais importantes 

- Acção «GUARIDA 4» por 03 GRCOMB da CART 3494 com patrulhamento e emboscada na 
região de XIME/PTA VARELA, sem qualquer contacto. 

b) Conclusões 

- Novamente se destaca a falta de contactos com o inimigo que tem vindo a optar à 
distância e implantação de minas contra as Nossas Tropas. 

 

9º FASCÍCULO 

DEZEMBRO 1972 

 

43. SITUAÇÂO GERAL 

- Principalmente na ocasião das festividades do Natal e Ano Novo a actividade Inimiga 
costuma avolumar-se. Porém, contra as expectativas, nenhum Aquartelamento das NT nem 
A/D foram flagelados ou atacados. 

A circulação na estrada XIME/BAMBADINCA foi sobressaltada pela emboscada à segurança 
diária que ali é garantida. 

A navegação do R. GEBA voltou a ser objecto de pressão, traduzido no ataque à BOR. 

44. TERRENO 

- A vegetação continua a oferecer uma paisagem desprovida da profusão de arbustos 
verdejantes, entrecortada por vestígios de queimadas. 

45. INIMIGO 

a) Sub-Sector do XIME 
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- Em 01 pelas 07,30 horas o grupo especial de «BAZOOKAS» de COLUNA DA COSTA e o 
bigrupo de MAMADU TURÉ e PANA DJATA emboscaram na PTA COLI o 1º Grupo de Combate 
da CART 3494 que garantia a segurança ao tráfego da estrada XIME/BAMBADINCA. A 
emboscada foi conjugada com o accionamento de 02 minas comandadas à distância. As NT 
sofreram 02 feridos graves e os guerrilheiros 02 capturados, perdendo uma pistola, 01 
espingarda automática, 01 L.G. Fog. (Lança Granadas Foguete) e 02 granadas de origem 
soviética. É a segunda acção deste tipo que se desencadeia no lugar (a primeira verificou-se 
em 22ABR72), desde que o BART 3873 iniciou a sua comissão. 

Em 30 pelas 08,30 horas um grupo inimigo não estimado flagelou a BOR e o Rebocador em 
(XIME 3D4-54), PTA VARELA, causando 02 feridos às NT. 

 
01DEC1972 – XIME 

 

b) Conclusões 

- O P.A.I.G.C. (Partido Africano Independência Guiné e Cabo Verde) optou pelas acções 
directas envolvidas no impedimento do tráfego terrestre e fluvial, transgredindo assim a 
tendência normal dos ataques à distância lançados sobre as nossas bases. 
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46. POPULAÇÂO 

- Embora o Partido se tenha vindo a esforçar pela conquista das populações, há sintomas 
neste final de 1972 de que a adesão incondicional e total é meta inatingida. 

Um categorizado chefe, JOÃO BERNARDO VIEIRA («NINO»), em visita de inspecção, bateu 
nalguns guerrilheiros, alegando que os maus tratos infligidos à população a levavam a 
apresentar-se às Autoridades Nacionais. 

Ora este pequeno conflito espelha que o P.A.I.G.C. não controla os civis como desejaria e 
daí o recurso a métodos violentos que são sempre o derradeiro expediente. 

47. NOSSAS TROPAS 

a) Acções e Operações mais Importantes 

- Acção «GERMANO 2» de 01 pelas 07.20 horas até às 13,00 horas do mesmo dia pela 
CART 3494 a 03 GRCOMB e apoio de 01 parelha de FIAT’s em reconhecimento da base de 
fogos e trilhos de retirada IN na emboscada na PTA COLI. 

- Operação «GUARDEAR 2» de 18 pelas 06,00 horas a 19 até 18,00 horas a cargo do Pel 
Rec DAIMLER 3085, 01 GRCOMB da CCS, 03 da CCAÇ 12, 02 da CART 3493, 02 da CART 
3494, pel’s Caç Nat 52 e 54, pel’s Mil 201, 203, 241, 242, 243,Gemil 309 e apoio aéreo de 
01 heli-canhão, em segurança próxima e afastada a BAMBADINCA. 

- Acção «GUARIDA 9» das 12,00 horas às 18,00 do dia 30 por 02 GRCOMB da CCAÇ 12 e 
01 da CART 3494 em reconhecimento da base de fogos e retirada no ataque à BOR e 
REBOCADOR na PTA VARELA. Esta força era comandada pelo comandante do BART 3873, 
Cor, Art. ANTÓNIO TIAGO MARTINS. Antes o 20 PEL ARTª bateu a zona e a F.A.P. lançou-se 
na perseguição dos rebeldes. 

Em nenhuma das acções acabadas de resumir, incluindo a operação, se travaram contactos. 

b) Conclusões 

- Uma vez mais se observa a ausência de contactos nas iniciativas empreendidas pelas NT e 
a rapidez dos meios aéreos, quando a eles se recorre, em actuação combinada com as 
forças terrestres: 

Na «GERMANO 2» a FAP compareceu ao chamamento minutos depois, o que se repetiu no 
dia 30 em perseguição dos atacantes da BOR e REBOCADOR.  

 

(Continua) 


