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 ACTIVIDADE DA CART 3494 DO BART 3873 NO TEATRO DE O. P. GUINÉ (7) 

 

 

 

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) 

 

13º FASCÍCULO 

 

ABRIL 1973 

 

Nota do editor: 

Muito embora a CART 3494 tenha mudado para 

Mansambo, devido à baixa moralização da Companhia, 

continuarei a divulgar os acontecimentos no Sub-Sector do 

XIME para perceberem o quanto aquela zona era 

importante para o P.A.I.G.C. (Partido Africano 

Independência Guiné e Cabo Verde) 

S.C. 

 

59. SITUAÇÂO GERAL 

- A utilização dos mísseis anti-aéreos pelo P.A.I.G.C. colheu de surpresa as Forças Armadas. 
Daí derivou uma redução da actividade aérea militar e civil e um consequente crescimento 
no poder agressivo da guerrilha e transtorno das comunicações aéreas. 
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Embora as aeronaves destruídas o tenham sido fora do Sector L-1, o certo é que o acidente 
teve ali as suas sequelas, como aliás em toda a Província. 

60. TERRENO 

- Nada de mencionável se verificou no período. 

61. INIMIGO 

a)Sub-Sector de Mansambo - CART 3494 

- A 07 pelas 07,00 horas MANSAMBO é flagelado por MORT. 82 sem consequências. 

A última flagelação deu-se em Agosto de 1972, portanto há 08 meses. 

- No dia 10 ás 06,00 horas forças da CART 3494 detectaram e levantaram em (XIME 7A1-
91) 03 minas A/P (anti-pessoal) e 01 A/C (anti-carro), reforçadas com granadas de morteiro 
e ligadas por cordão detonante. 

b) Sub-Sector do XIME - CCAÇ 12 

- A 06 às 18,30 horas o aquartelamento do XIME foi flagelado por canhão S/R e Mort. 82, 
durante 15 minutos s/condequências. 

- A 13 às 17,45 horas nova flagelação por 02 Mort. 82, RPG’s e armas pesadas, 
S/consequências. 

 

 
OBUS 10,5 
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c) Conclusões 

- Chama-se atenção para o Sub-Sector de MANSAMBO, onde a actividade IN que há muito 
não se fazia sentir, ressurgiu através implantação de engenhos explosivos e o ataque à 
distância ao aquartelamento. É crível que tendo as informações do P.A.I.G.C. sabido um dos 
motivos porque a CART 3494 fora para ali transferida ~ baixa moralização da Companhia, 
tenha tentado com sua insistência, pôr em desespero as NT lá estacionadas. 

Ainda assim o ponto mais alvejado no Sector L1 não deixou de ser o XIME. 

62. POPULAÇÃO 

- O Pel. Mil. 370 de SANSANCUTA pediu que se fixasse na antiga tabanca abandonada, 
denominada SINCHA BAMBÉ. 

A ocupação da primitiva localidade foi rodeada por um cerimonial confratenizador e 
significativo, na medida em que uma povoação morta desperta para a vida da GUINÉ. 

Estiveram presentes o CMDT. Do BART 3873, COR ARTª ANTÓNIO TIAGO MARTINS cujo 
topónimo da terra natal ~ STA CRUZ DA TRAPA foi atribuído à renascida povoação por 
sugestão dos milícias, o Régulo de BADORA, MAMAFU BONCO, os chefes das tabancas 
vizinhas e população. 

Uma lápide ali colocada ficou assinalando o acontecimento. 

63. NOSSAS TROPAS 

a) Acções e Operações Mais Importantes 

- Acção «GOLIAS 15» na protecção à coluna reabastecimento 
BAMBADINCA/MANSAMBO/XITOLE/SALTINHO/BAMBADINCA, por 03 Gr Comb da CART 
3492, 02 da CART 3494, 01 cedido pelo BCAÇ 3872 e outro da mesma unidade em reforço à 
CCS/BART 3873. Sem contactos. 

- Em 10, das 05,00 às 16,00 horas a acção «GUARIDA 28» pela CCAÇ 12/XIME a 03 Gr 
Comb na região da PTA VARELA. Foi escutada pela nossa rádio «ONKYO» uma transmissão 
em Espanhol. 

- No mesmo dia foi a acção «GABÂO 9» por forças da CART 3492 a 03 Gr Comb. e CART 
3494 a 02 Gr Comb.. Estas ultimas detectaram e levantaram 03 minas A/P e 01 A/C em 
(XIME 7A1-95). 

b) Conclusões 

- A presença de cubanos na PTA VARELA, como pessoal especialista, veio novamente 
confirmar-se pela transmissão captada. 

- A implantação de 04 minas no Sub-Sector de MANSAMBO está na linha do tipo de acções 
que o IN põe em prática neste compartimento. 

Remete-se a este respeito para a alínea c) do número 61. 
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c) Alterações ao Dispositivo 

-No Sub-Sector de MANSAMBO/CART3494 o PEL do ENXALÉ regressou à sede da 
Companhia. 

- No Su-Sector do XIME/CCAÇ 12 ocupou no ENXALÉ o lugar deixado pela saída do Pel. da 
CART 3494. 

14º FASCÍCULO 

 

MAIO 1973 

64. SITUAÇÃO GERAL 

_- Nada de sensível teve lugar neste período, quer do nosso lado, quer do lado do 
adversário.  

65. TERRENO 

- Começou a estação das «chuvas», fenómeno donde decorrerá a modificação do terreno 
pelo crescimento rápido da vegetação. 

66. INIMIGO 

a) Sub-sector de MANSAMBO – CART 3494 

- Revelou-se inactivo, ao invés do que se passou em Abril. 

b) Sub-Sector do XIME – CCAÇ 12 

- Em 15 às 18,05 horas o XIME foi atacado à distância, durante 07 minutos, por canhão S/R 
e Mort. 82 mm. Resultados negativos 

- 13 dias após, outra flagelação, desta vez também com R.P.G. Os 10 minutos de duração 
da referida acção não conseguiram provocar danos às NT. 

c) Conclusões 

- O aquartelamento do XIME, com tropa branca ou africana, foi o mais atingido, como já 
vem sendo tradicional. 

- A imperícia dos combatentes do P.A.I.G.C. torna-se flagrante pela inoperância das suas 
acções contra as NF. 

67. POPULAÇÂO 

- Há notícia de que o inimigo recrutou coercivamente mancebos nas tabancas (sob seu 
controle) do POIDON, PTA VARELA, PTA LUÍS DIAS e PTA DO INGLÊS. 

Por coincidência, um dos recrutados na PTA VARELA era informador das NT e, furtando-se à 
vigilância dos coactores, apresentou-se no ENXALÉ. Exemplifica-se, assim, os processos 
utilizados pelo Partido no angariamento dos combatentes, sabendo-se claramente que deste 
caso particular se pode subir à generalidade. 
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68. NOSSAS TROPAS 

a) Acções e Operações Mais Importantes 

Neste mês, a CART 3494 para além da actividade rotineira (Patrulhamentos, Colunas e 
outros), não participou em Acções e Operações que mereçam destaque. 

 

15º FASCÍCULO 

 

JUNHO 1973 

69. SITUAÇÂO GERAL 

- A população sob nosso controle voltou a ser pressionada, depois de decorrida uma larga 
margem de tempo sobre a última acção do género. 

- A navegação do R. GEBA também foi, de novo, agitada. 

- De resto, o Sector L-1 manteve-se pacífico, como aliás todo LESTE dum modo geral. 

70. TERRENO 

- Ainda que as chuvas caíssem escassamente, o terreno cobriu-se de densa vegetação, o 
que dificulta a progressão das NT em patrulhamentos. 

71. INIMIGO 

a) Sub-Sector de MANSAMBO – CART 3494 

- O inimigo não se manifestou. Assim aconteceu no período transacto. 

b) Sub-Sector do XIME – CCAÇ 12 

- Em 01 às 01,30 horas um grupo inimigo não estimado atacou o barco civil «BUBAQUE» 
durante 20 minutos, utilizando RPG e armas automáticas, nas proximidades de SÃO 
BELCHIOR. A tripulação sofreu 02 feridos graves e 01 ligeiro. O patrão AMANTE ROSA, 
antes do início dos tiros, ouviu vozes mandar parar, mas prosseguiu a sua rota. 

- Em 10 às 18,10 horas um grupo não estimado flagelou 03 barcos civis na PONTA VARELA, 
durante 05 minutos, com RPG e armamento ligeiro, sem consequências. A Artilharia do 
XIME reagiu, disparando 08 granadas de OBUS (10,5) 4 04 de morteiro 81. 

72. NOSSAS TROPAS 

a) Acções e Operações Mais Importantes 

- Acção «GARBO 1» de 13 às 17,00 horas a 14 até às 17,00 horas em 
MANSAMBO/JOMBOCARI/Região de MINA/MANSAMBO pela CART 3494, CCAÇ 12 e CART 
3492 que monta emboscada em XITOLE/GALO CORUBAL. A doença súbita de um soldado, a 
carecer de evacuação e a recusa do guia prosseguir, não permitiram o avanço até ao 
objectivo. 
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Cerca das 04,30 horas ouviram-se 02 
tiros na direcção S.E. 

 

b) Conclusões 

- Pelas acções levadas a cabo concluiu-
se que o P.A.I.G.C. organiza postos 
avançados de vigilância que lhe 
permitem detectar as NT muito antes 
dos seus redutos. Concluiu-se também 
que os guerrilheiros não se fixam em um 
único acampamento, transferindo-se de 
acampamento para acampamento. 

 

16º FASCÍCULO 

 

JULHO 1973 

73. SITUAÇÂO GERAL 

- A flagelação ao barco «MANUEL BARBOSA» na sequência de uma nítida intenção de 
embaraçar, ou até impedir, a navegação no RIO GEBA (Veja-se a flagelação ao «BUBAQUE» 
em Junho). 

- O relativo abrandamento da pressão exercida sobre as NT 

- A colocação da CCAÇ 21 (Companhia de Caçadores Africana) em BAMBADINCA, como 
unidade de intervenção do CAOP 2. 

Foram os três factos acima referidos que definiram o período em causa. 

74. TERRENO 

- O aspecto não se alterou em relação ao mês passado. 

75. INIMIGO 

a) Sub-Sector de MANSAMBO – CART 3494 

- O inimigo, uma vez mais, não se revelou. 

b) Sub-Sector do XIME – CCAÇ 12 

- Em 29 às 09,30 horas, um grupo IN não calculado flagelou o XIME durante 10 minutos 
com RPG, Mort. 82 e Armas automáticas. As NT responderam utilizando L.G. de Foguete, 
Mort. 81 e OBUS 10,5. As bases dos RPG’s foram localizadas em (XIME 3F6-56). Sem 
consequências. 
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- Em 28 às 17,45 horas, um grupo IN não estimado também, flagelou durante 15 minutos o 
XIME. A nossa reacção desencadeou-se através do Mort. 81 e OBUS 10,5. Desta vez o 
inimigo, além de Mort. 82, actuou com 02 canhões S/R. Duas granadas caíram próximo do 
espaldão do nosso OBUS. Sem consequências. 

- em 13 às 11,50 horas o barco civil «MANUEL BARBOSA» foi atacado nas proximidades de 
SÃO BELCHIOR, por 10 minutos. Foi atingido por alguns disparos de RPG e Armas 
automáticas. A tripulação que nunca perdeu o controle, conduziu a embarcação até 
BAMBADINCA, onde o ferido (ligeiro) recebeu assistência. O GMIL 309, o PEL CAÇ NAT 54 e 
o Mort. 81 de MATO CÃO desencadearam o contra-ataque, não conseguindo interceptar os 
atacantes. 

c) Conclusões 

- A circulação do tráfego no R. GEBA vem sendo, ultimamente, alvo de forte 
pressionamento pelo P.A.I.G.C., no sentido de a impedir ou, pelo menos, dificultar. 

76. NOSSAS TROPAS 

a) Acções e Operações Mais Importantes 

- Operação «GUARDEAR 5» de segurança próxima e 
afastada a BAMBADINCA por ocasião da cerimónia final 
do 3º Turno de Instrução de Milícias no CIMIL local. 
Intervieram o PEL REC DAIMLER 3085; 02 Gr Comb. Da 
CART v3494; PEL REC 3873: PEL’s CAÇ NAT 52, 54 e 
63; PE’s MIL 201, 202, 203, 358, 370, 242, 243, CCAÇ 
12 e CCAÇ 21. Sem contactos. 

b) Alteração ao dispositivo 

- A CCAÇ 21= Unidade Africana, ficou aquartelada em 
BAMBADINCA como força de intervenção do CAOP 2.  

 

77. ACÇÃO PSICOLÓGICA E FORMAÇÂO SOCIAL 

- Assumiram o compromisso de honra mais 03 pelotões 
de Milícia, todos eles pertencentes à etnia FULA. Presidiu 
à cerimónia SUA EX. GOVERNADOR E COMANDANTE-CHEFE que dissertou sobre os deveres 
dos milícias. A população da região acorreu em grande número. 

- A chegada da CCAÇ 21, com os respectivos graduados africanos, produzirá sobre a 
população civil uma boa impressão e um estímulo, para mais uma parcela da Província em 
que predominam os Fulas, pois Fulas são também os militares desta Companhia. 

(continua) 

 


