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JOAQUIM CARDOSO VERISSIMO, Presente! 
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Colisão no IC3 provoca um morto e um ferido grave 

Condutor do ligeiro teve morte quase imediata e a esposa ficou encarcerada. Circulação na via só foi 
completamente restabelecida quatro horas depois. 

Um homem de 61 anos morreu ontem ao princípio da manhã, vítima de um acidente de viação, no IC3. Um 
ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias, transportando um carregamento de papel, embateram de 
forma violenta, nas proximidades da localidade de Camarinha, na zona de Penela. 

O alerta para o acidente foi dado às 6h35 e, quanto chegaram ao local, os Bombeiros de Penela já não 
detectaram sinais vitais no condutor do ligeiro de passageiros, cujo óbito foi posteriormente confirmado pela 
equipa médica. Ao lado do condutor, que se presume seja oriundo da zona de Sobral do Campo, Castelo 
Branco, seguia a esposa, de 58 anos, que sofreu ferimentos considerados graves. De acordo com fonte dos 
Bombeiros de Penela, que garantiram as operações de socorro, a senhora estava encarcerada na viatura e 
queixava-se com dores nos membros inferiores e também na zona do tórax. Foi transportada para o Centro 
Hospitalar de Coimbra (CHC). 

O condutor do veículo pesado de mercadorias não sofreu quaisquer ferimentos. 

Os Bombeiros de Penela deslocaram para o local do acidente três ambulâncias, uma viatura de 
desencarceramento  e um veículo destinado às operações de limpeza da via, bem como uma equipa de 
socorro constituída por 13 homens, à qual se juntaram, também, os elementos da viatura médica de 
emergência do CHC e os militares do posto da GNR de Penela. 

O acidente, que poderá ter sido motivado pelo intenso nevoeiro que se fazia sentir naquela zona, obrigou ao 
corte da circulação naquele itinerário complementar, que só ficou completamente restabelecida por volta das 
10h30. Todavia, de acordo com informação dos Bombeiros de Penela, por volta das 9h00 foi reaberta 
parcialmente a circulação, no sentido Tomar – Condeixa. 

 
A notícia supra, que me recordo de ter ouvido na rádio ou na televisão era, infelizmente, mais 
uma notícia a juntar a tantas outras que nos chegam através dos mais diversos meios de 
comunicação social. 
 
Através de telefonema de ontem, a noticia ganhou outros contornos: 
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“Um homem de 61 anos” tinha o nome de JOAQUIM CARDOSO VERISSIMO e a “esposa de 
58 anos” chama-se MARIA CAROLINA. É “isto” que acontece quando as personagens de um 
facto se aproximam de nós, por qualquer razão.  
 
O Joaquim Cardoso Veríssimo era/é um dos nossos. Fez parte da Companhia de Caçadores 
nº 5 do Comando Territorial Independente da Guiné, uma das muitas companhias formada por 
soldados africanos e enquadrada por militares metropolitanos.  
 
Dos elementos que colhemos para elaborar a história da unidade, consta: 
 

1º Cabo Atirador de Infantaria, número mecanográfico 12539370, natural da 

Guarda, prestava serviço no Regimento de Infantaria 3 quando foi mobilizado.  

Foi aumentado ao efectivo da Companhia em 12 de Março de 1971, assumindo as 

funções de Comandante de Esquadra. 

Não se encontra referida a data em que foi abatido ao efectivo da Companhia, 

presumindo-se que tenha ocorrido no primeiro trimestre de 1973. 

 

Pouco tempo depois de ter sido “reencontrado” para a família dos Gatos Pretos, parte de vez, 
aumentando na lista que não deixa de crescer, e cuja leitura, nos provoca saudade. 
 
À Esposa, nossa companheira Maria Carolina, apresentamos as nossa condolências e o 
nosso afecto, assim como a todos os familiares. Vocês são também, por direito próprio, 
GATOS PRETOS. Não deixem que a memória do Joaquim se esfume. Vejam nas suas 
recordações “daquele tempo de Justos e Valorosos”, a divisa dos Gatos Pretos, as fotos, os 
escritos e mandem-nos cópias, para que possamos reter dele, como no meu caso que não o 
conheci, a melhor recordação e memória. 
 

JOAQUIM CARDOSO VERISSIMO, Presente! 
 

José Marcelino Martins 
Furriel Miliciano de Transmissões 
Junho de 1969 a Junho de 1970 
 


