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FFFooo iii eeesss tttaaa aaa mmmiiinnnhhhaaa ggguuueeerrr rrraaa………

Noroeste de Angola, final da década de 1960.
Era a minha companhia 1774, muito operacional: operações apeadas, de 5-6 dias com 3 rações de combate.
Actuámos em contra-guerrilha durante cerca de 18 meses no sector de Nambuangongo, até que no início de 
1969 fomos rendidos e destinados a Calomboloca (Cassoneca), suposta zona mais calma.

Certo dia – depois de tantas operações em Nambuangongo e quando apenas faltava pouco mais de um mês 
para regressarmos à Metrópole –, o major de operações no seu helicóptero, viu uma sanzala e resolveu 
mandar um grupo de combate fazer patrulhamento ao rio, com três lanchas.
De madrugada, lá foi uma Berliet com as lanchas e um grupo de combate para protecção.

Metemos as lanchas no rio, mas à vez avançávamos apenas uns 20 ou 30 metros, pois na lancha da frente o 
motor por duas ou três vezes ia-se abaixo. Nunca mais saíamos dali. Então, num impulso, eu disse: "Eh pá, é 
melhor arranjar uma corda e a lancha vai de reboque". E assim, foi para o meio das outras duas. Cerca de 10 
minutos depois, houve uma emboscada inimiga, na qual fiquei ferido num braço e o Piçarra teve morte 
imediata. Com impacto do projéctil, caí ao rio mas não conseguia chegar à margem. Então um camarada 
atirou-se à água, resgatou-me para solo firme e depois foram todos pelo mato dentro aos tiros.

Ali fiquei eu sozinho, ferido e cheio de dores, cheio de medo, sem armas nem nada, com o Piçarra morto a 
meu lado. De vez em quando, parava o tiroteio: silêncio, muito silêncio; mas de pouca dura. A todo o 
momento havia fogachada. Aquela emboscada demorou cerca de 15-20 minutos, para mim foram horas.
Depois, num grande silêncio, comecei a ouvir umas vozes muito ao longe. Não dava para perceber se eram 
os meus companheiros, mas as vozes foram ficando mais nítidas e aí percebi que estava salvo.

Evacuaram-me para o hospital militar de Luanda. Fiquei na cama 10.
Depois de ter levado uma injecção para as dores, como ia cheio de lama e sangue, os enfermeiros 
ajudaram-me a tomar banho.

Habitualmente, várias vezes ao dia os enfermeiros iam fazer-nos os respectivos curativos.
No 2º ou 3º dia de hospitalização, chegou um enfermeiro de côr e disse-me: "Cama 10 – (sem nome, apenas 
números) –, vamos à casa de banho porque tens de levar um clister, para o médico te operar".
Eu lá fui e ele disse: "Espera aí, que já vêem buscar-te". Passada uma boa hora, regressou o enfermeiro e 
disse-me: "Cama 10, já não vais ser operado hoje porque veio do mato um ferido grave". E eu: "Ok".
No dia seguinte, lá vinha o enfermeiro na minha direcção e eu lá ia para a faca, mas perguntou-me: "Cama
10, o que é que tu tens no tórax?". E eu: "Nada, levei tiros no braço!". Ele exclama: "Eh pá, safaste-te de 
boa! Quem era para ser operado, era um clarim que foi embora e tu vieste para a cama dele".
Fiquei muito aliviado, porque não ia ser operado: o projéctil atravessou-me o braço, entrou no coração do 
Piçarra e saiu-lhe pelas costas; da margem do rio, que não era largo, o tiro havia sido disparado de muito 
perto.

Voltando atrás...
Quando cheguei ao hospital militar de Luanda, ouvi uma conversa de dois médicos que diziam: "Se calhar, 
temos de amputar o braço ao gajo"; o braço todo negro, porque o garrote esteve apertado demasiado 
tempo. Reagi logo com um grito: "Aqui ninguém me saca braço nenhum!".
Eles foram embora, passado um tempo veio uma enfermeira e disse: "Bem, rapaz, vamos lá ver esse braço".
Então meteram-me gesso desde o ombro à ponta dos dedos, com duas aberturas nos buracos da bala.
E lá me iam curando.

Um dia – com nove de hospital –, chegou perto de mim um capitão-médico e perguntou: "Oh militar, que 
estás aqui a fazer?". E eu: "Estou em tratamento". Retorquiu: "Eh pá, a tua guerra já acabou, amanhã às 10 
horas vais apanhar um avião da Força Aérea e vais para o Hospital da Estrela, em Lisboa".
E assim aconteceu: entrei num DC3 cheio de feridos e lá viemos, com escalas em São Tomé e Cabo Verde, 
até Lisboa, onde estive cerca de um ano.

Foi-me diagnosticado stress pós-traumático: no antigo Hospital Militar da Estrela, duas vezes na psiquiatria.
Nunca fiquei bom: com mudanças de tempo, tenho dores; mas já nem passo cartão.



Carlos Sobral: “Foi esta a minha guerra… “

Carlos Alberto dos Santos Sobral © 01Mar20182/2 – depoimento editado pela equipa do portal UTW

Foi esta a minha guerra, da qual somos hoje apelidados assassinos.
Tristes seres, inúteis aos olhos do povo e dos nossos governantes.

Hoje, com 72 anos, perdi o gosto das coisas que gostava de fazer.
Isolo-me em casa, evito pessoas e amigos.

Mais um deficiente das Forças Armadas.

No início de 2017, foi-me concedida a Medalha dos Feridos em Campanha.

___________________________________________

Depoimento de 

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SOBRAL

- nasceu em 1946, em Setúbal;

- em 26Mai1967, soldado atirador n/m 08331467, com a especialidade de apontador de 'bazooka', apresentou-se no 
RC3-Estremoz a fim de ser integrado na CCav1774/BCav1927, unidade destinada à rendição do BCac1898 no 
noroeste de Angola;

- em 14Nov1967 embarcou em Lisboa no NTT 'Uíge', rumo a Luanda;

- ao final da noite de 04Dez1967 entrou com o seu batalhão em Nambuangongo, onde a sua CCav1774 ficou também 
aquartelada;

- em 03Fev1969 recuou com o seu batalhão para Catete, tendo a CCav1774 ficado aquartelada em Calomboloca;

- em 10Nov1969, durante patrulhamento fluvial a 500 metros da fazenda Cahinge, o seu grupo de combate foi alvo 
de emboscada IN, que lhe causou ferimentos num braço e evacuação para o hospital militar de Luanda;

- em 20Nov1969 aeroevacuado em DC3-FAP, da BA9-Luanda para o AB1-Figo Maduro;

- no HMP-Estrela ficou hospitalizado cerca de um ano;

- entretanto, o seu batalhão havia desembarcado em Lisboa no dia 28Dez1969.


