
C.Caç 5 – Camaradas de Armas que partiram há 40 anos 

de: José Martins 

http://ultramar.terraweb.biz/Imagens/Guin%C3%A9_josemartins.htm  Página 1 de 3 
 

 

Gatos Pretos 

Companhia de Caçadores nº 5 

Camaradas de Armas que partiram há 40 anos 

João Purrinhas Martins Cecílio 

Furriel de Infantaria, número mecanográfico 46341858, prestava serviço no Batalhão de Caçadores 10 quando foi mobilizado. 

Foi aumentado ao efectivo da Companhia em 28 de Maio de 1970, vindo da Companhia de Caçadores 2464 e da situação de 
evacuado, assumindo as funções de Comandante de Secção. 

Foi abatido ao efectivo da Unidade em 3 de Agosto de 1970 por ter falecido em combate, devido a ferimentos graves contraídos 
aquando do rebentamento de uma mina. 

Carlos Alberto Leitão Dinis 

 

1º Cabo Auxiliar de Enfermeiro, número mecanográfico 09227569, natural de Oliveira do Hospital, prestava 
serviço no Batalhão de Caçadores 8 quando foi mobilizado. 

Foi aumentado ao efectivo da Companhia em 30 de Março de 1970, assumindo as suas funções na Secção de 
Saúde. 

Foi abatido ao efectivo da Unidade em 3 de Agosto de 1970 por ter falecido em combate, devido a ferimentos 
graves contraídos aquando do rebentamento de uma mina. 

 

# # # # # # 

 

Como o PAIGC comemorou, na zona de Canjadude, a passagem  do 11º Aniversário do 
Massacre de Pidjiguiti 
 

Actividade Operacional 
 

3 de Agosto de 1970 - O Inimigo implantou uma mina anti-carro no itinerário Canjadude - Nova Lamego e flagelou o 
aquartelamento pelas 22 horas. Estas acções devem prender-se com as comemorações do dia 3 de Agosto. Destas acções 
resultaram 2 mortos para as Nossas Tropas. 

(Nota sobre a data de 3 de Agosto de 1959 – Acontecimentos de Pidjiguiti, em Bissau, com violenta repressão de 
estivadores grevista, causando várias dezenas de mortos) 

 

Relatório da Flagelação feita pelo IN ao Aquartelamento de Canjadude em 03AGO70 
 

01. Situação Particular 

Em 030745AGO70 accionamento de 1 mina anti carro no Uelingará, itinerário de Canjadude-Nova Lamego. 

Desde 02SET69 que o IN não se revelava no Sector da Companhia. O último ataque ao Aquartelamento deu-se em 11JUL69. 

02. Missão da Unidade 

Defesa do Aquartelamento com as forças existentes neste, segundo o plano de defesa, atendendo a que 1 Pelotão se encontrava 
de reforço a Nova Lamego. 

03. Força Executante 

a) Alferes Miliciano de Infantaria Deodato Santos de Carvalho Gomes  

b) 1º Pelotão – Furriel Miliciano Borges 

3º Pelotão – Alferes Miliciano Sousa 

4º Pelotão – Alferes Miliciano Martins 
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Pelotão de Milícia nº 254 

Formação 

c) Meios constantes em b). 

d) ------------------------------ 

e) Armamento e equipamento orgânico do pessoal e de defesa do Aquartelamento. 

04. Planos Estabelecidos 

 A defesa do Aquartelamento segundo o plano estabelecido. 

05. Desenrolar da Acção 

Em 032210AGO70 um grupo IN de cerca de 50 elementos desencadeou a flagelação ao Aquartelamento com Morteiro 6 
cm, RPG 2, RPG 7 e armas automáticas das direcções Leste e Nordeste do Aquartelamento e a cerca de 800 metros. O 
pessoal dos postos de sentinela reagiu imediatamente assim como o Morteiro 81 do Aquartelamento, seguindo-se a 
reacção conjunta de tosa a guarnição segundo o plano de defesa, tendo o IN retirado cerca das 22H25, continuando as 
nossas armas a bater a zona de retirada na direcção de Canducuré. O IN utilizou a estrada de Ganguiró e Canducuré-
Canjadude na aproximação e retirada. Feito o reconhecimento da base de fogos IN e do itinerário de retirada, 
encontraram-se poças de sangue no local de instalação assim como ao longo da estrada. Em Ganguiró o IN dispersou na 
direcção de Cabuca, seguindo cerca de 5 elementos na direcção de Rio Buoro-Siai. 

06. Resultados Obtidos 

Devido à reacção imediata das NT o IN foi forçado a retirar, tendo deixado no local da instalação o material indicado no 
anexo b), tendo-se encontrado manchas de sangue, o que leva a pressupor ter tido o IN alguns elementos feridos e 
provavelmente dois mortos. 

07. Serviços 

Nada 

08. Apoio Aéreo 

Nada 

09. Ensinamentos Colhidos 

Devido aos resultados obtidos pelo accionamento da mina Anti carro em 030745AGO70, o IN certamente pretendeu 
aproveitar uma possível desmoralização do pessoal 

10. Diversos 

 Nada. 

       Documentos Anexos 

 ANEXO A 

 1 - Material extraviado: 

  Causas do extravio: 

  Reacção ao ataque IN ao Aquartelamento 

   1 Porta granadas m/964 – distribuído ao Furriel Miliciano Borges; 

 2 – Material danificado 

  Causas da ruína: 

  Reacção ao ataque IN ao Aquartelamento 

   1 Percutor partido da Metralhadora Ligeira Dreyse 7,9 mm nº B-974 

 3 – Munições consumidas 

  Causas do consumo: 

  Reacção ao ataque IN ao Aquartelamento 

a) 8.000 Cartuchos 7,62 mm 

b) 2.000 Cartuchos 7,9 mm 
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c) 50 Granadas explosivas Morteiro 60 mm; 

d) 60 Granadas explosivas Morteiro 81 mm    

e) 2 Granadas incendiárias Morteiro 81 mm 

f) 30 Granadas explosivas LGF 8,9 cm; 

g) 20 Dilagramas 

 ANEXO B 

 Material IN recolhido após o ataque: 

a) 2 Granadas RPG 2 

b) 2 Cargas propulsoras RPG 2 

c) 2 Carregadores de Kalashnikov 

 ANEXO D 

 Elementos dignos de realce devido a sua conduta durante o ataque IN ao Aquartelamento 

  1º Cabo NM 01432766 – Francisco José Mocinho Ferra – Apontador de Armas Pesadas. 

É de salientar o comportamento do 1º Cabo Ferra, pois logo que se desencadeou a flagelação, correu para o 
Morteiro 81, do qual é apontador, e logo que foi localizada a posição IN bateu-a com rara pontaria, provocando 
quase de seguida o silencia do IN.  

Foi graças, em grande parte, à sua reacção plena de energia que a flagelação durou apenas alguns minutos. 
Sempre calmo e cumprindo as ordens do Comando, continuou a bater a zona e o possível itinerário de retirada e 
que veio a constatar-se posteriormente, ter sido feito com grande eficácia. 

 

(Elementos retirados do estudo para a elaboração da História da Companhia de Caçadores nº 5) 


