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Joaquim Agostinho – do Lunho ao Huez

J OA Q U I M AG O S T I N H O
das picadas do Lunho aos alpes de Huez

No início de Ago1964, teve lugar no RC7-Ajuda uma Escola de Quadros destinados a constituir o BCav757 e
respectivas subunidades orgânicas (CCS, CCac754, CCav755 e CCav756).

Durante o dia 21Set64, foi aquele batalhão formado no CIMSM-Tancos,
onde se apresentou Joaquim Francisco Agostinho (nascido a 07Abr1943
na aldeia de Brejenjos, freguesia da Silveira, concelho de Torres Vedras),
soldado atirador nº 1365/64, colocado num dos pelotões da CCav754
(comandada pelo cap cav cmd José Pedro Simões Caçorino Dias).
Em 23Dez64 com a respectiva IAO concluída, foi então conhecido como
destino de mobilização, a Província Ultramarina da Guiné Portuguesa.

No entanto, por determinação do EME e após ter sido aquele batalhão desmembrado, na manhã de
05Jan1965 as citadas três subunidades operacionais embarcaram em Lisboa no NTT 'Pátria', rumo a
Moçambique para cumprir a sua missão no norte daquela Província Ultramarina de Portugal.
Em 23Jan65 a CCav754, com as suas “irmãs”, desembarcou em Lourenço Marques, onde desfilou.

Seguidamente transportados por via marítima até ao porto de Nacala e dali em 28Jan65 por ferrovia até Vila
Cabral, onde chegaram a 31Jan65.
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Durante os dois meses seguintes, integrada na orgânica operacional do BCac598, toda a CCav754 se
empenhou em treino operacional, reconhecimento da área de responsabilidade que lhe foi atribuída, e
estabelecimento de contactos com autoridades tradicionais e populações.

Na 2ªfeira 05Abr1965, perto do lago Niassa, a companhia recebeu em Sonja o seu baptismo-de-fogo, ao
tomar de assalto uma base IN, na qual permaneceu acantonada.
Na véspera da 4ª Feira de Cinzas daquele ano, deslocou-se até Mapunda onde acantonou e depois ali
celebrou o Domingo de Páscoa.

A 21Abr65 a companhia marchou para Mapunda, onde estabeleceu nova base temporária.

Oito dias depois deslocou-se para Maniamba, a fim de montar acantonamento numa base táctica destinada a
lançar sobre a região, com outras subunidades e sob coordenação do BCac598, a “Op Recolha Um”.
Na 2ªfeira 17Mai65 participou na “Op Campango” e efectuou golpe-de-mão sobre uma base IN no Ambuzi,
onde permaneceu acantonada por cerca de duas semanas.
Seguidamente, a subunidade deslocou-se para Nova Coimbra e nas imediações da ponte sobre o rio Lunho
tomou de assalto uma outra base IN, onde montou novo acantonamento.

– «Na tarde triste daquele [31Mai65] dia sangrento, o pessoal operacional do BCac598, do qual eu fazia
parte, encontrava-se estacionado em Nova Coimbra. Foi-nos solicitado para socorrer um pelotão da CCav754
(Sete de Espadas), que acompanhava o [tcor inf Joaquim Correia Ventura Lopes] comandante do referido
Batalhão, durante uma visita que efectuava à CArt637, que estava [a ± 40km] acampada em Miandica.
No regresso, e já próximo do rio Lunho, [5km a norte] sofreram uma emboscada por elementos armados da
Frelimo.
Em Nova Coimbra foi recebido o pedido de socorro e de imediato partiu daqui o pessoal para o local do
trágico ataque: um Unimog, quando se preparava para arrancar, num momento de silêncio um tiro se ouviu;
olhei e vi um camarada meu, de nome [Manuel Jesus] Vasconcelos – que momentos antes tinha subido para
o Unimog, tendo ficado de pé encostado ao separador que divide a cabine da carroçaria, com o cano da
arma na posição vertical encostado à cintura –, cair para o chão, a sangrar de um ferimento causado por uma
bala disparada pela sua própria arma; socorrido de imediato para a base da Marinha em Metangula, onde
chegou sem vida.
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Eu e o restante pessoal, seguimos para o local da emboscada onde encontrámos seis [ie, quatro] mortos,
cujos corpos estavam desfeitos em pedaços por todo o lado. Horror, todos pertenciam à martirizada CCav754.
A referida companhia já estava nessa data acampada em Nova Coimbra.»¹

– «Estávamos [a CCav754 em 18Jun1965] acampados em Nova Coimbra (era o [nosso] primeiro
acampamento naquele local junto ao rio Lunho), quando por volta das 22:00 chegou o major Fradinho da
Costa [2ºCmdt] do BCac598, vindo de Metangula dizendo que precisava de um pelotão da nossa companhia,
para ir ao encontro de uns rebentamentos ouvidos [no Ambuzi] junto à picada do Caracol (picada MetangulaManiamba).
De imediato saiu o nosso 3º pelotão, comandado pelo nosso cap. Caçorino Dias. Ao percorrer cerca de 3Km
caímos numa emboscada. [...] Houve reacção forte da nossa parte. Estando debaixo de fogo, o cap. Caçorino
Dias chama o [cmdt da CCacVC/RMM] ten. Carvalho Araújo que estava junto dele: este, ao fazer o
deslocamento para junto do capitão, fragmentou uma mina antipessoal, ferindo na cara o capitão que estava
muito perto da mina; ferindo-lhe a cara e os olhos, o capitão disse logo que tinha perdido a visão. Após
cessar o fogo, foi colocado no jipe do major e, com este ao volante, seguiu de imediato para a nossa base
que, como disse, estava a cerca de 3Km. Chegando à base, pediu de imediato uma secção para o levar para
Metangula (base dos fuzileiros). Saiu de seguida um Unimog, com um condutor e um furriel, para abrir
caminho até Metangula. Chegando à base dos fuzileiros foi logo observado pelo corpo clínico, confirmando
que efectivamente era nos olhos que estavam os ferimentos. Havia necessidade de fazer uma evacuação
rápida para Vila Cabral. Tentou-se comunicar via rádio, mas foi impossível. Como era urgente a evacuação do
cap. Caçorino Dias e não havendo tropa para ir a Nova Coimbra, a informar da necessidade de um pelotão, o
regresso a Nova Coimbra foi feito pelo mesmo condutor e o furriel que tinham acompanhado o cap. Caçorino
Dias à base dos fuzileiros.
Quando da chegada a Nova Coimbra, já o 3º pelotão que tinha sofrido a emboscada lá se encontrava,
ficando a companhia ao corrente do estado do capitão; e da necessidade de fazer a evacuação de Metangula
para Vila Cabral.
Ficaram também a saber que o tenente Carvalho Araújo não tinha ido para Metangula, pois só tinha ido o
jipe com o major Fradinho da Costa, e no Unimog o condutor e o furriel, os mesmos que tiveram de fazer o
regresso a Nova Coimbra. Ficou logo no ar que quem tinha pisado a mina, tinha sido o tenente [de infª
Manuel Belarmino da Silva] Carvalho Araújo. Saindo um pelotão para tentar encontrar o tenente - que estava
no local onde pisou a mina, o que não tinha sido apercebido a sua falta porque o capim estava alto e só a
sua ausência em Nova Coimbra nos levou à sua procura -, tendo sido confirmada a sua morte.»²
Dois dias depois a companhia passou a ser comandada, a título provisório, pelo cap inf Raul Pereira da Cruz
Silva, o qual em 05Jul65 foi substituído pelo cap cav Mário António de Pádua Valente.
No sábado 17Jul65, a deflagração de mina anticarro durante um MVL, causou ao novo comandante da
CCav754 graves ferimentos, forçando a sua consequente evacuação para o HMP-Estrela, vindo o cap Cruz
Silva dias depois a assumir, uma vez mais a título provisório, o comando daquela subunidade.

– «À entrada do Lunho a caminho do nosso acampamento em Nova Coimbra, [na tarde de 27Jul65] faltavam
duas horas para terminar mais uma operação de quatro dias. Quando a companhia vinha em marcha apeada,
soa um grande rebentamento, sabendo-se de antemão que um de nós tinha pisado uma mina. Infelizmente,
assim tinha sido: o nosso querido camarada [Carlos Alves da Rocha] "Rochinha", tinha pisado uma mina.
Saber que não escaparia com vida e mostrar uma coragem que só está ao alcance de grandes homens,
marcou-nos com o seu exemplo e serviu-nos para enfrentarmos as dificuldades das vicissitudes da guerra
que tínhamos de travar.»³
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– «Louvada a Companhia de Cavalaria nº 754, porque, estando há cerca de seis meses no Norte da Província,
executou todas as missões que lhe foram confiadas, com brio, dedicação e esforço, em circunstâncias
particularmente difíceis.
Nas situações de combate que teve de sustentar, houve-se sempre com valentia e estoicismo.
Pelo espírito de compreensão do dever e pela comprovada desenvoltura dos quadros, é-me muito grato
salientar o procedimento em campanha, de todos os Oficiais, Sargentos e Praças.»4
Em Nova Coimbra a CCav754 permaneceu por 100 dias, durante os quais, apenas por recurso a picaretas,
enxadas e pás, construiu em oito dias uma pista de aterragem.

A 04Set65, o recém-chegado cap cav Óscar da Rocha Lima assumiu o comando da companhia.
Apesar de CCav754 ter conhecido quatro comandantes, nem por isso houve quebras de disciplina ou de
actividade operacional, o que revelou bem o grau de preparação e de mentalização dos seus componentes.
Participou em muitas operações, quer isoladamente, quer em conjunto com outras subunidades do Exército
(como por exemplo, a CCac612 na área noroeste de Vila Cabral, e a CArt637 em Mandimba no período FevMai65), quer ainda e em coordenação com elementos das Forças Naval (fuzileiros do Lago Niassa) e Aérea
(pára-quedistas do BCP31).
São de salientar, pelos resultados obtidos, as seguintes op's: Fuzcav, Niza (vale do rio Unga), Víbora, Cobra
(área de Olivença) e Tilapia (esta com a CCav568 nas margens do rio Mepotxe).
Em consequência de toda essa actividade, foram provocadas baixas (mortos, feridos e detidos) ao inimigo,
destruíram-se as suas bases e locais de refúgio, capturou-se grande quantidade e variedade de material-deguerra, e recuperaram-se elementos da população refugiados nas matas.
O inimigo furtou-se, por sistema, ao contacto com as nossas tropas, utilizando em larga escala minas e
armadilhas, algumas das quais provocaram baixas às nossas tropas e destruição de algumas viaturas.
Após sair de Nova Coimbra (onde entretanto havia chegado a CCav568), regressou a CCav754 a Sonja por 55
dias, dali ao Cobué durante um mês (convivendo com pessoal das CCac1472 e CCac694), e de novo para Vila
Cabral (38 dias).
Consta que antes da CCav754 sair do distrito do Niassa, o soldado Joaquim Francisco Agostinho teria
«participado em Vila Cabral numa corrida de bicicletas, que ganhou».
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Até 07Fev1966, data em que foi transferida para Inhaminga, no distrito de Manica e Sofala, a companhia
manteve sempre um elevado nível operacional.
Uma vez na nova base, destacou-se um pelotão para Marromeu e, mais tarde, um outro para Canxixe.
Foi reatada a actividade, caracterizada por frequentes patrulhamentos, com a finalidade de reconhecer o
terreno, colher notícias, detectar actividades ou elementos suspeitos e contactar com as autoridades
gentílicas e populações, junto das quais se exerceu conveniente acção psicológica.
Manteve-se aquartelada em Inhaminga, com excepção de um período de cerca de dois meses, em que
actuou nas imediações da cidade da Beira, integrada na “Op Sacripanta”.

No final da sua missão em Moçambique, a CCav754 havia sofrido 5 mortos e cerca de 30 feridos ligeiros; e
viu 5 dos seus feridos ser evacuados.
A torna-viagem iniciou-se a 15Mai67 no porto da Beira, a bordo do NTT ‘Niassa’.

Em 05Jul1967, o soldado Joaquim Francisco Agostinho passou à situação de disponibilidade e regressou ao
seu lar, onde o aguardavam sua mulher Ana Maria e o filho de ambos.
______________________

No mês de Fevereiro de 1968, Joaquim Agostinho ingressou no Sporting Clube de Portugal e iniciou a sua carreira de
ciclista profissional, primeiro a nível nacional e anos depois, com merecido reconhecimento, em diversas provas de
âmbito internacional.

Veio a falecer em 10Mai1984 no Hospital da CUF (Lisboa), após dez dias em coma, devido a queda de bicicleta na X
Volta ao Algarve, quando envergando a camisola amarela estava a 300 metros da meta um cão atravessou a estrada:
«levantou-se, voltou a montar na bicicleta e, com a ajuda de dois colegas», terminou aquela 5ª etapa.
Ficou sepultado no cemitério da freguesia de naturalidade.

___________________________________________________________________________

¹ (excerto de depoimento, concedido por Eduardo Maria Nunes; soldado da CCS/BCac598);
² (idem, concedido por José Carlos Sousa Jorge; furriel milº da CCav754);
³ (idem, ibidem);
4
(Louvor colectivo, atribuído pelo general João Caeiro Carrasco e exarado em 11Ago65 na OS nº41 da RMM)
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