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 ACTIVIDADE DA CART 3494 DO BART 3873 NO TEATRO DE O. P. GUINÉ (6) 

 

 

 

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) 

 

10 FASCÍCULO 

 

JANEIRO 1973 

48. SITUAÇÃO GERAL 

- O assassinato de AMILCAR CABRAL pela facção dissidente do P.A.I.G.C., a concentração 
de forças na zona de PORTO GOLE, como medida impeditiva ou retardadora à abertura da 
nova estrada JUGUDUL/BAMBADINCA e a decisão dos elementos preponderantes do Partido, 
tendente ao incremento da actividade em todas as Frentes são as coordenadas com 
possíveis incidências no Sector L1. 

Num âmbito mais restrito, suspeita-se da existência duma célula do P.A.I.G.C. em 
BAMBADINCA. 

49- INIMIGO 

a) Sub-Sector do XIME 

- Nos dias 17 às 21,05 horas, 24 às 18,58 horas e 29 às 19,40 horas o XIME sofreu 
sucessivamente 03 flagelações, por grupos não calculados que empregaram canhão S/R e 
Morteiro 82. 

Não há a contar danos pessoais ou materiais em qualquer delas. 
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No dia 27 às 08,00 horas ocorreu um acidente, quando se procedia à limpeza de um «OBUS 
10,5» de que resultou 02 feridos ligeiros e 01 ferido grave, todos Africanos. 

 
Xime 1972 

Operando o AN/GRC-9 

b) Conclusões 

-É arriscado concluir-se se as flagelações ao XIME a 24 e 29 são ou não resultado da 
directiva emanada dos elementos preponderantes do Partido, reunidos em CONAKRY e 
referida no nº. 48, após a morte do seu SECRETÁRIO-GERAL, dia 20 do corrente mês. 

O espaço de tempo intermediado é demasiado acanhado para que se afirme uma certeza. 

Deve uma vez mais evidenciar-se a fraca eficiência das flagelações do adversário sobre as 
nossas bases. 

50. POPULAÇÂO 

- A população sob nosso controle manifestou regozijo pela morte de AMILCAR CABRAL. 
Motivos: ter começado a guerra; perspectiva consequente do seu termo; ser cabo-verdiano 
que juntamente com outros quer dominar a GUINÉ. 



Actividade da CArt3494/BArt3873 – Guiné  De: Sousa de Castro 

 

Publicado em http://ultramar.terraweb.biz  
4/7 

Analogamente a ocupação de lugares de chefia por naturais de CABO VERDE nos quadros 
da Administração Civil não é vista com agrado. 

Aduz-se, assim, uma rivalidade de carácter geral entre Guinéus e cabo-verdianos que só a 
nacionalidade portuguesa e a presença de PORTUGAL conseguem atenuar e adormecer, 
mas que adentro do P.A.I.G.C., sendo elas renegadas, se configura muito mais viva e 
inflamável. 

51. NOSSAS TROPAS 

Para além da actividade rotineira, neste mês não houve Acções ou Operações que mereçam 
algum destaque. 

As colunas de reabastecimento vão correndo sem incidentes e enquanto isso os 
patrulhamentos das NT processam-se sem confrontações directas com os guerrilheiros. 

11 FASCÍCULO 

FEVEREIRO 1973 

52. SITUAÇO GERAL 

- Durante o período voltou a constatar-se que o inimigo só enfrenta de perto as NT, quando 
estas penetram nas áreas que ele controla. Atestam-no a acção «GUARIDA 18» e a 
operação «BATE DURO», descritas adiante. O XIME voltou a ser flagelado como é habitual. 

 
XIME 1972 

«CHAIMITE» 
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53. TERRENO 

-As queimadas pegadas ao capim pelas NF constituem a alteração mais notória ao aspecto 
do terreno. 

O próprio P.A.I.G.C., nos locais em que se encontra instalado, procede igualmente. 

54. INIMIGO 

a) Sub-Sector do XIME 

- Em 14 às 18,30 horas, 02 canhões S/R e 01 morteiro 82 abriram fogo sobre o Quartel do 
XIME, durante 15 minutos e sem resultados. 

Os postos de observação conjugada do XIME e ENXALÉ localizaram as bases de fogos o que 
permitiu uma reacção ajustada, às 23,00 horas foi executada retaliação, por meio de ÓBUS 
10,5 sobre instalações IN. 

b) Conclusões 

- Destaca-se os postos de observação referidos na alínea a) permitem uma resposta 
certeira da Artilharia do XIME, através do 20º PEL ARTª e do ESQD do PEL MORT 4575 ali 
estacionados. 

55. NOSSAS TROPAS 

a) Acções e Operações mais importantes 

- Acção «GUARIDA 18» de 03 às 05, 00 horas até 11,30 horas com patrulhamento, 
emboscada e montagem de armadilhas na região de PTA VARELA. 

Intervieram 03 Gr Comb da CCAÇ 12 e 03 (-) da CART 3494. O IN teve 02 mortos e 01 
ferido confirmados e as NF 01 ferido ligeiro. 

- Operação «BATE DURO» de 25 às 05,30 horas a 27 até às 15,00 horas com 
patrulhamento, emboscada e montagem de armadilhas, na zona de PTA VARELA/PTA DO 
INGLÊS/PTA JOÃO DA SILVA/POIDON, por forças da CCAÇ 12 e CART 3494 no dia 25, 
GEMIL’s 309 e 310 no dia 26, CCAÇ 12 e CART 3494 no dia 27. 

O inimigo sofreu 05 mortos (02 pela CCAÇ 12 e 03 pelos GEMIL’s 309 e 310). 

As NT tiveram 07 feridos, todos da CCAÇ 12. 

 

b) Conclusões 

- A agressividade da Tropa e Milícia africanas cujos resultados estão patentes, prova à 
sociedade quanto é destra no combate e ciente da missão que cumpre em prol da GUINÉ. 

Não se esquecerá também o espírito de sacrifício do Soldado Europeu que acusando já o 
desgaste psíquico e físico de 14 meses de comissão triunfou uma vez mais sobre os perigos 
que o rodearam. 
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12 FASCÍCULO 

MARÇO 1973 

56. SITUAÇÃO GERAL 

- A flagelação do XIME com foguetões; a saída do 1º C/E da Frente BAFATÁ/XITOLE para a 
área de UNAL; a transferência da CCAÇ 12 (Companhia de Intervenção do CAOP 2) para o 
XIME, da CART 3494 para MANSAMBO, a deslocação da CART 3493 para fora da ZA do 
BART 3873 e finalmente a conclusão das 09 escolas no Sector foram os tópicos do período. 

 
Xime 1972 

Cais no rio GEBA 

57. INIMIGO 

a) Sub-Sector do XIME 

- Em 04 às 20,55 horas o XIME foi flagelado, utilizando 05 foguetões e canhão S/R. 
Atingiram apenas a pequena arrecadação do cais. 

- Em 15 às 18,20 horas sofreu nova flagelação por RPG e MORT 82 mm. Sem 
consequências. 

Deve todavia salientar-se que o grupo das RPG se instalou a 500 metros do arame farpado. 

b) Conclusões 

- Não é menosprezável a hipótese de as flagelações ao XIME serem uma retaliação da 
Operação «BATE DURO» do mês passado. 
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58. NOSSAS TROPAS  

a) Acções e Operações mais importantes 

Para além da actividade rotineira, A CART 3494 neste mês não teve Acções ou Operações 
que mereçam algum destaque. 

 
MANSAMBO 1973 

Em 1º plano Tropa da CCAÇ 21 ao fundo abrigo das TRMS 

b) Alterações ao Dispositivo 

- Em 27 de Março a CART 3494 foi transferida para MANSAMBO, substituindo igualmente a 
01 SEC da CART 3493 sediada na PTE R. UDUNDUMA. 

- A CART 3493 deixou a ZA do BART 3873. 

- A CCAÇ 12 substituiu a CART 3494 no XIME. 

 

(continua) 

 


