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OPERAÇÃO TRIDENTEOPERAÇÃO TRIDENTEOPERAÇÃO TRIDENTEOPERAÇÃO TRIDENTE    
 

ILHA DO COMO – GUINÉ 
de 14 de Janeiro a 24 de Março de 1964    

 
A chamada Ilha do Como (ou Cabado), é na realidade constituída por 

três ilhas: Caiar, Como e Catunco. A separação é feita entre elas por 
canais, que sofrem influência das marés. 

Era neste cenário, que o PAIGC bramava que a República Independente 
do Como era zona libertada. Para o mundo, isto era tido como uma vitória 
do movimento de independência. Porém, naquela ilha nunca houve 
qualquer autoridade administrativa nem força militar e, por conseguinte, o 
PAIGC instalou-se em 1963, sem nada ter conquistado. 

As tabancas são escassas e pequenas. Muitos arrozais, tarrafos, florestas 
densas e a grande proximidade da fronteira marítima do sul, tornaram-na 
celeiro e paiol do IN, facilitando a penetração na península de Tombali e 
consequente avanço para norte. Havia apenas um caminho estreito, que 
ligava as instalações de um comerciante de arroz, Manuel Pinho Brandão, 
ao Cachil. Este senhor era, por assim dizer, o dono da ilha. Portugal, não 
exercia qualquer soberania sobre a ilha. Mas isto era desconhecido na 
generalidade e a propaganda esquerdista, e os da 5ª Coluna, empolavam 
a ocupação da ilha. 

Tinha de se acabar com aquele estado de coisas. Planeou-se uma 
operação militar, com o fim de varrer do mapa geográfico e político, a 
República Independente da Ilha do Como. 
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OPERAÇÃO «TRIDENTE»OPERAÇÃO «TRIDENTE»OPERAÇÃO «TRIDENTE»OPERAÇÃO «TRIDENTE»    
 

O Comandante-Chefe planeou esta operação, na qual foram envolvidos cinco 
agrupamentos, num total aproximado de 1068 homens, integrando Exército, Marinha e 
Força Aérea. 
– Agrupamento A (cmdt Cap Cav Romeiras Júnior): 
CCav487 (Cap Cav Correia Arrabaça) 
DFE7 (1Tn FZE Ribeiro Pacheco) 

 
– Agrupamento B (cmdt Cap Cav Lopes Ferreira): 
CCav488 (Cap Cav Correia Arrabaça) 
DFE8 (1Tn FZE Alpoim Calvão) 

 
– Agrupamento C (cmdt Cap Cav Pais do Amaral): CCav 489 (Cap Cav Pato Anselmo) 
 
– Agrupamento D (cmdt 1Tn FZE Faria de Carvalho): DFE2 (1Tn FZE Faria de Carvalho) 
 
– Agrupamento E (cmdt Cap Inf Martins Ares): CCac557 (Cap Inf Martins Ares) 
 
OUTRAS FORÇAS: 
- GrCmds (cmdt Alf Maurício Saraiva c/20 homens) 
- Pelotão de Pára-quedistas 111 (cmdt Alf PQ Ferreira Casaca) 
- 1 Grupo de Combate do BCac600 
- 1 Pelotão de Caçadores Fulas 
- 2 obuses 8.8 da BAC-CTIG (cmdt Alf Art Carvalhinho) 
- 3 Secções de Morteiros Médios (dos PelMort912, PelMort916 e PelMort917) 
- Equipas de Sapadores 
- Elementos do BInt-CTIG 
- 73 Carregadores Indígenas 
 
Cmdt das Forças Terrestres: (TCor Fernando Cavaleiro) BCav490 
 
MEIOS DA MARINHA 
- Fragata NRP Nuno Tristão (à popa foi improvisada uma plataforma, onde pousava um 
helicóptero Alouette II) 

- 4 lanchas de fiscalização (tipo Canopus) 
- 4 lanchas de desembarque pequenas (LDP) 
- 4 lanchas de desembarque médias (LDM)  
- Outras embarcações civis, pertencentes ao Serviço de Marinha da Província, que 
transportavam água e víveres, assim como outro material 

 
MEIOS DA FORÇA AÉREA 
- Aviões T-6G Harvard 
- Jactos F-86 Sabre 
- Aviões P2V-5 Neptune 
- Helicópteros SE-3130 Alouette II 
- Avionetas D-5 Auster 
- Avionetas de reconhecimento DO-27 Dornier 
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TESTEMUNHTESTEMUNHTESTEMUNHTESTEMUNHOOOO    
 
Porque, sobre esta operação, tenho lido muito, umas coisas mais ou 

menos abonatórias mas muito sintéticas, outras que não passam de 
manobras difamatórias, escritas por pessoas que tinham e têm a 
responsabilidade de transcrever com o máximo rigor os factos, 
independentemente da cor política que professam, eu e todos os que 
fizeram parte integrante desta operação, sentimo-nos muito ofendidos e 
revoltados quando alguém, que se diz português, que se assume e assina 
como historiadora, escreve num livro das Selecções do Reader’s Digest – 
«Factos desconhecidos da História de Portugal», no tema «o assassinato de 
Amílcar Cabral» –, na pág.323, o seguinte: 
– «…1964 - Dá-se a batalha do Como, no Sul da Guiné, com a derrota do 
Exército Português»... 
Não sei, onde é que a Srª Drª Raquel Varela foi descobrir tal coisa. No 

entanto, lendo as suas fontes… 
Não sou historiador, nem tenho essa pretensão, mas tenho o cuidado de 

ouvir ambas as partes, conjugar informações; e, na dúvida… não escrevo 
nada. Assim, não ofendo ninguém nem falto à verdade.  

 
Sou uma testemunha ocular, que senti no corpo e na alma todos os 71 

dias que esta operação durou. Vi e senti aquilo que os cronistas não viram 
nem sentiram. Fui furriel miliciano dos ‘Comandos’, chefe da 1ª equipa de 
assalto, veterano de inúmeros combates contra os agressivos e bem 
treinados homens, que o famigerado Nino Vieira tão bem comandava. 

 
Este vai ser o meu primeiro testemunho que, ao fim de 42 anos, continua 

gravado no meu ser, como tendo sido uma das maiores e mais bem 
sucedidas operações militares dos tempos modernos do Exército Português, 
onde tive a subida Honra de ter estado desde o primeiro dia.  

Muitas vezes, em fraquíssimas condições físicas, nunca virei as costas ao 
perigo e corri, bastas vezes, perigo de vida, para acorrer a outros 
camaradas em dificuldade. Vivi no terreno todas as vicissitudes da guerra; 
não as ouvi sentado num gabinete, ou na mesa do café, contadas por 
alguém que, possivelmente, foi só herói de bancada.  
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COMANDOSCOMANDOSCOMANDOSCOMANDOS    
 

Alferes Maurício Leonel Sousa Saraiva 
Alferes Justino Coelho Godinho 
2º Sargento Gil Roseira Cardoso Dias 
Furriel Mário Fernando Roseira Dias 
Furriel António Manuel Constantino Vassalo Miranda 
Furriel Artur Pereira Pires 
1º Cabo Abdulai Queta Jamanca 
Soldado Abdulai Jaló 

 

O embrião dos ‘Comandos’ da Guiné, são estes poucos 8 militares 
regressados do CI16 na Quibala (noroeste de Angola).  

 
 

Para entrar na Operação Tridente, tiveram de se recrutar mais 11 
elementos para a formação de um Grupo. Recaiu principalmente sobre os 
homens do BCav490, por duas razões: era o Batalhão de Intervenção, e o 
que estava no teatro-de-operações; a maior parte dos homens havia sido 
treinada pelos furriéis Miranda e Artur (que também pertenciam, 
respectivamente, à CCav487 e CCav488). Tudo isto contribuía para que o 
entrosamento dos homens fosse mais rápido e eficiente. Mais tarde – já nos 
primeiros dias da operação –, juntaram-se-nos o alferes António Manuel 
Bairrão Pombo dos Santos e o 1Cb Marcelino da Mata, que foram 
incorporados na minha equipa. O grande obreiro desta força, foi o major 
Manuel de Sousa Correia de Magalhães, da 3ªRep. Para coordenador, e 
mais tarde, comandante do CIC-Brá, foi nomeado o major António Dias 
Machado Correia Diniz. Em três semanas ficaram afinadinhos. 
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Às primeiras horas da noite de 14 de Janeiro de 1964, embarcamos na 
fragata NRP Nuno Tristão, aglomerando-nos na plataforma, onde assentava 
o canhão superior da proa. E lá fomos a caminho do sul. O ronronar do 
motor e o doce balouçar, depressa me entregaram nos braços de morfeu. 
Um burburinho acorda-me. Tínhamos chegado. 

 

 
 

A ilha estava para lá da linha do horizonte, mas as colunas de fumo e 
explosões indicavam que se combatia rijamente. Alguns zebros, lanchas de 
desembarque, barcaças à vela e a motor, rodeavam a fragata. Alguns T-6 e 
Sabre passavam sobre nós, para levar a sua carga de morte para além das 
praias da tão temível ilha. 

 

 
 

O espectáculo mantinha-nos atentos ao que se passava para lá da linha 
do horizonte: colunas de fumo, explosões e rajadas de metralhadora ligeira 
e pesada, era tudo o que nos chegava; apreensivos, lembrávamo-nos de 
que havia uma perspectiva de 17% de baixas. 
– «Porra! Aquilo parece o dia D, na Normandia… » 

No começo da tarde, o barulho acalmou e recebemos ordem para 
embarcar numa LDP, que entretanto acostara à escada do portaló. 
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Fiquei empolgado. Ia finalmente entrar em combate. O que custa mais, 
são os momentos de espera. Depois, todos os sentidos são libertados e a 
fera, que existe dentro de nós, transfigura-nos. Comigo e com muitos de 
nós, era assim. O TCor Cavaleiro sempre teve muito apreço por mim e, 
quando passei por ele, surripiou-me um lindo punhal Lyz que havia 
comprado em Luanda. Quando iniciei a descida para a lancha, devolveu-
mo gracejando: 
– «Que raio de ‘Comando’ você me saiu. Até lhe roubam a arma…» 

Fiquei vexado mas, ao mesmo tempo que a guardava, retorqui: 
– «Pode estar descansado, meu Tenente-Coronel. Já ninguém me tirará mais 
nada. Prometo-lhe.» 
(Tiraram-me a minha querida África, mas não a dignidade.) 
À medida que íamos avançando, a linha da praia ia aparecendo, 

coroada pela densa vegetação e lindos palmares. 
– «Guerra, ali...? Impossível. Um paraíso daqueles, ser conspurcado pela 
mais terrível das invenções dos homens…?» 
A adrenalina começou a subir e a dúvida a invadir-me, angustiante.  

– «Gaita! Ninguém nos explicou como vamos desembarcar. A correr direito 
à vegetação…? Abrimos em leque e ficamos na praia, esperando o 
contacto com os que consolidaram a testa-de-ponte...? E se houver 
feridos…? Não temos equipamento de primeiros socorros. Seja o que 
Deus quiser… Se fosse “turra”, metade da malta, só no abrir da 
plataforma, era “cozida” à metralhadora…»  
Não houve tempo para mais conjecturas. A prancha desceu sem 

sobressaltos, no maior dos silêncios. Saltámos para a areia como uns 
saloios. 
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Na praia um fuzileiro, de aspecto cansado e aborrecido, esperava-nos.  
Sem grandes conversas, levou-nos para um palmar, onde o restante 

destacamento se entretinha a recolher água barrenta nos cantis. Assim que 
ocupámos a casa, zarparam para Cauane, onde o IN tinha estabelecido o 
principal das suas defesas. 

Estávamos desolados. Um desembarque sem glória. Mas, como no 
teatro, quando o ensaio geral corre menos bem, a peça é um êxito. 

A praia era um sonho. Águas límpidas, ondas corridas e pequenas, 
areias brancas emolduradas por palmeiras. Julguei estar numa ilha do 
Pacífico, cenário de um filme com o Elvis Presley, mas a música era outra. 
Lá para Cauane, a festa era renhida. 

Passámos o resto do dia e o outro, a patrulhar toda a praia que era 
extensíssima. Na maré baixa, a área tornava-se enorme. Nas suas águas, 
havia de tudo o que um pescador desportivo, sedento de emoções fortes, 
pode desejar. Um pouco mais a sul, na foz do Cumbijã, pequenos 
crocodilos mantinham-se impávidos e serenos a apanhar banhos de sol, sem 
nos ligar nenhuma. 

 

 
 

Rapidamente a base logística foi montada e seguimos para Cauane, a 
fim de reforçar o DFE8 e a CCav488, que haviam encontrado forte 
resistência por parte do PAIGC. Íamos finalmente entrar na guerra.  

Passado o palmar que bordejava a linha da praia, atravessamos uma 
área arenosa, deveras cansativa. Um canal fedorento, com lodo viscoso 
devido à baixa-mar, foi atravessado utilizando um tronco de palmeira semi- 
enterrado. Depois deste obstáculo ter sido ultrapassado (mais tarde 
substituído, primeiro por uma ponte de madeira e, depois, por uma 
metálica), desembocamos numa extensa bolanha que ia até Cauane e à 
mata do Cachil. 

Caminhámos em fila, por sobre os ouriques. Era a única maneira de 
progredir naqueles terrenos, nada aconselhável mas que iria ser o pão-
nosso de cada dia. 
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CAUANECAUANECAUANECAUANE    
 

Cauane ficava sobranceira a uma vasta depressão coberta de lodo, 
campos de arroz, uma linha de água e tarrafos. Depois destes obstáculos, a 
densa floresta, onde perto de 300 guerrilheiros, bem treinados e 
entrincheirados, se preparavam para nos dar água pela barba. É bem 
conhecida em diversos conflitos, mesmo na Europa, a agressividade e o alto 
grau combativo dos povos do Senegal e Guiné. São guerreiros natos e 
temíveis. 

Chegados à aldeia, demos com as edificações de adobe semi-
destruídas. A CCav488, enfiada em abrigos cavados no chão arenoso, 
ocupava a parte lateral esquerda com uma metralhadora-pesada Breda e 
um morteiro 60mm. Na parte frontal à terra-de-ninguém, dois pelotões 
mantinham uma extensa linha. A CCS ficava no meio da aldeia, escudada 
pelas ruínas; algumas dessas edificações, depois de receber alguns 
melhoramentos, serviram de arrecadações. Na lateral direita, com vista 
para a aldeia de São Nicolau, o DFE8. Fomos ocupar o espaço entre as 
duas forças. Entre o GrCmds e a CCav488, hasteada em tosco mastro, 
flutuava orgulhosamente a Bandeira das Quinas, que era alvo de PPSH, 
Simonov e outras armas, por parte dos nossos adversários. 
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Não precisávamos de relógios porque, com precisão britânica, os 
camaradas, ao pequeno-almoço, almoço e jantar, despejavam sobre o 
acampamento nutrido fogo, que chateava mais pelo estampido das balas 
sobre nós, do que qualquer mossa. Aliás, só houve uma vítima: uma bala 
de ricochete, acertou nos dentes da frente de um soldado, que de imediato 
os cuspiu, juntamente com o pedaço de bala; os impropérios e ameaças ao 
autor do disparo por parte do atingido, são impróprios de ser repetidos.  

Não respondíamos a este arraial, limitando-nos a gozar com eles, ao 
ponto de alguns dos nossos arrearem as calças, mostrando-lhes o traseiro.  

Era numa época em que ainda não havia acordos secretos, entre alguns 
comandantes de companhia e os guerrilheiros, que seriam uma das 
principais causas do descalabro dos anos seguintes. Mas isso é outra 
história. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
DFE8 DFE8 DFE8 DFE8 ////    COMANDOS, IRMÃOS PARA SEMPRECOMANDOS, IRMÃOS PARA SEMPRECOMANDOS, IRMÃOS PARA SEMPRECOMANDOS, IRMÃOS PARA SEMPRE    

 
No dia 20 de Janeiro de 1964, três secções do DFE8, num total de perto 

de 50 homens, partiram para uma incursão na mata entre Cauane e São 
Nicolau.  

O IN encarniçou-se e conseguiu fixar, junto à orla da floresta, a secção 
do sargento André. Debalde, o resto do pessoal tentou libertá-la de tão 
perigosa situação. Fomos chamados em reforço. Quase todo o grupo se 
juntou ao comandante Alpoim Calvão que, com sangue-frio impressionante, 
comandava as diversas tentativas de salvar os seus homens. Com a minha 
equipa, desloquei-me para um pequeno declive e abrimos em linha, 
abrigando-nos por detrás de todo e qualquer frágil destroço ou corpos 
putrefactos de gado, abatido durante os últimos combates.  

O operador da MG42, marinheiro fze Botelho, é morto com uma bala 
na cabeça. O IN tenta apanhar o troféu, mas o sargento André corta-lhes 
as vazas até esgotar as munições. Desesperado, cala a baioneta e prepara-
se para vender cara a vida. Eu estou a uns 30 metros dele. Olho os meus 
homens (Joel António Pereira, Jorge Ramalho Godinho, António João 
Paulista Solda e Sebastião Francisco Conceição Veiga). 
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Num rompante, corro em sua direcção, coberto pelo fogo de toda a 
gente. O André, galvanizado por aquele acto, ganha alento e corre para o 
morto, arrastando-o para lugar seguro. 
– «Traz a arma dele… Não a deixes a esses filhos da puta…» 
 

 
 

Falta de pontaria…? Milagre…? Dizia-se que os seus amigos lhes 
haviam dado armas já degradadas e com folgas, e que, por isso, 
raramente nos acertavam. Fosse pelo que fosse, o corpo foi depositado 
atrás de umas ruínas, onde estava Setúbal o enfermeiro fuzo que tentou 
suster o derrame encefálico do pobre rapaz. 

Voltei para o meu abrigo, e reparei que outro fuzo caiu atingido.  
Corri para ele debaixo de intensa fuzilaria, e aterrei. Tiro na cabeça. 

Ainda respirava. Tentei levantá-lo mas uma rajada, que cozeu o chão junto 
dos meus pés, fez-me cair. Rapidamente, outro fuzileiro acorreu e trouxemos 
o ferido para junto do enfermeiro. Quando lhe amparei a cabeça no meu 
peito, abriu os olhos que fitavam o além, e deu um profundo suspiro, 
morrendo. Deitei-o no chão e sacudi a massa encefálica do camuflado, 
dizendo num tom que deixou o enfermeiro fuzileiro Setúbal atónito, a olhar 
para mim: 
– «Não te preocupes com este. Morreu.» 

Dito isto, arranquei e fui postar-me atrás de uma enfezada árvore perto 
dos meus homens. Um impacto… e uma chuva de pedaços de casca 
saltaram-me para a cara. Valeu-me que usava um boné mais forte do que o 
quico, onde cozera um lenço à laia da Legião Estrangeira (daí ganhar a 
alcunha de Legionário ou Sargento Lejaune – figura do “Beau Geste”, 
romance que correu pela base logística –, assim como “Estalinegrado, até 
ao último cartucho”).  
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Procurei o autor do disparo, lembrando-me de que os outros dois haviam 
sido atingidos na cabeça. De novo, uma bala acerta na árvore, junto à 
cabeça. Mas aí, vi a figura que me escolhera como alvo. Estava 
empoleirado numa árvore e só de vez em quando fazia das suas.  

Concentrei-me naquele vulto e apontei cuidadosamente (era famoso pela 
minha pontaria, a ponto de mais tarde, me terem dado uma FN com alça 
telescópica). Daí a pouco, tornou a espreitar. Foi a última coisa que fez em 
vida. Caiu como uma peça de fruta podre. 

Daí a pouco, o ímpeto do IN decresceu e foi já com tiros espaçados, que 
regressámos a Cauane.  

Enquanto não chegaram reforços para o DFE8, colmatamos as falhas.  
Fizemos um pacto de sangue. Nunca haveria lutas entre nós, e quem 

ofendesse um fuzo, estaria a ofender um comando, e vice-versa. Mais tarde, 
os pára-quedistas também entraram neste pacto. Parece, no entanto, que 
este pacto não agradou a uma certa hierarquia que alimentava a rivalidade 
entre tropas especiais, aliciando-as para andar sempre em conflito. Como 
se faz hoje no mundo do futebol… 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PASSAGEM DO INFERNOA PASSAGEM DO INFERNOA PASSAGEM DO INFERNOA PASSAGEM DO INFERNO    
 

Junto a Cauane, havia uma casa de alvenaria (Casa Brandão) de onde 
partia uma picada estreita, que seguia para norte em direcção a Cassaca e 
Cachil. A distância entre a casa e a mata, era aproximadamente de 400 
metros. Esta distância era no total juncada de arrozais, lodo, tarrafo e uma 
linha de água. O trilho era sobre uma espécie de dique e à medida que se 
aproximava da mata, degenerava em ourique. A mata fazia uma avançada 
pelo tarrafo, que fazia com que grande parte da passagem ficasse dentro 
de uma meia-lua, que tornava a defesa daquela entrada quase 
inexpugnável. 

O alferes Saraiva embirrou com aquela passagem e pensou conquistá-la. 
Muitas vozes o aconselharam a não tentar tal coisa, porque a tropa ficaria 
perigosamente desprotegida e, em caso de baixas, seria muito difícil 
recuperá-los. Mas o homem estava decidido e lá nos convenceu a tentar. 
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Por essa altura, andava connosco um operador de cinema da 3ªRep, a 
imortalizar no celulóide a acção do 1º Grupo de Comandos. O homem, de 
seu nome Fernando Celestino Raimundo, era primeiro-cabo, valente, 
destemido como um diabo, amante do cumprimento da sua missão. Mas, 
não se ficou só pelos filmes. G3, máquinas de filmar ou fotográficas, tudo 
servia para estar ao lado da tropa que o recebeu como um dos seus, 
podendo dá-lo como exemplo, de heroísmo e missão cumprida, a muitos 
heróis de pacotilha que por aí andam. 

Naquele dia, devido a este homem, ficaria imortalizada em celulóide, 
uma acção temerária, onde nasceu o grito de guerra dos ‘Comandos’ da 
Guiné: «COMANDOS!... AO ATAQUE!». 

 
Os F-86, T-6 e até artilharia 8.8 (instalada na praia de Caiar), já tinham 

massacrado aquela área sem que houvesse quebra de resistência. 
Diversas vezes tentámos penetrar por ali mas, assim que chegávamos a 

uma pequena prancha que servia de ponte sobre a linha de água, era uma 
desgraça. Como quem ia à frente era eu, a coisa já estava a cheirar mal. 
– «Tantas vezes o cântaro vai à fonte…. Ná… Isto tem que dar uma volta, 
senão, ainda um dia destes fico por aqui.» 
Já tínhamos tentado pelo menos umas oito ou nove vezes, e era sempre a 

mesma coisa. Naquele dia andavam no ar, quatro T-6 Harvard e dois F-86 
Sabre. Um fartote. Andavam por ali às voltas e, de vez em quando, os 
Sabre picavam e metralhavam a meia-lua. Depois, foram embora. Então, 
avançámos pelo dique, passámos a tal tábua e penetrámos nos terrenos 
defendidos pela meia-lua. Nada. Parecia que o IN tinha ido de férias. 

Aquilo intrigou-me e mandei a equipa descer para o tarrafo, bem dentro 
da zona de morte. Era o único terreno onde se podia avançar e que 
oferecia um pouco de defesas, nos baixos ouriques. A parte para onde 
desci, estava seca, ao passo que do outro lado do dique era lodo fedorento 
e movediço. 

Ambos os lados, à sua maneira, eram armadilhas mortais. Avancei em 
linha e, desconfiado, mandei o pessoal abrigar-se deitado atrás dos 
ouriques, enquanto tentava perceber o silêncio do IN. 

Naquela altura, o único rádio existente era o do Saraiva, para entrar em 
contacto com a aviação e outras unidades. Era de fraco alcance e dentro 
da mata só estorvava. 

Olhei para trás, para me certificar se o resto do grupo já estava em 
posição. Estavam abrigados atrás do dique, junto à referida tábua. Faço 
sinal ao furriel Artur, para avançar até ficar em linha comigo, do lado 
esquerdo da picada. 
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Sabíamos que o IN nunca ocupara o lado esquerdo da picada pois a 
defesa natural, oferecida pelo imundo e traiçoeiro lodo, não permitiria 
manobras. O único sítio de acesso era a picada, onde eu estava. Para meu 
espanto, ninguém se mexeu. Estava desprotegido. Mandei os dois homens 
mais perto do perímetro de defesa IN, juntarem-se-me, a fim de retirarmos 
daquela posição incómoda. Esta manobra deu a entender ao IN, que os 
coelhos iam sair do campo de tiro, e abriram fogo cerrado que nos obrigou 
a esparramarmo-nos no chão, sem sequer pensarmos em levantar um dedo. 

As primeiras trincheiras, estariam a uns 15/20 metros da minha ala 
direita. 
– «Como iríamos sair dali?» 

O resto do grupo ficou quedo e nem se mexeu. O Saraiva, parece que 
finalmente percebeu a imbecilidade de tais tentativas e, angustiado com a 
nossa situação, pediu ajuda a tudo o que por ali estava perto. Um dos 
aviões sobe e, quando está na perpendicular da orla da floresta à minha 
direita, deixa-se cair de asa e larga uma bomba. Depois acelera e foge 
dali, para evitar o sopro da explosão. 

 

 
 
O IN cessa o fogo. O engenho cai, partindo na sua passagem galhos e 

pernadas; ouvem-se gritos, não sei se de ordens, se de terror, se de aviso, 
lá para a mata. Um baque, indicando que a bomba aterrou e, segundos 
depois, uma tremenda explosão que nos faz saltar no chão. O segundo 
aparelho pica e varre a orla à metralhadora, sobe, desaparecendo para lá 
da floresta. Levanto a cabeça e logo a baixo, porque o IN encarniçou-se de 
novo contra a massacrada 1ª equipa. O terceiro avião cai de asa… a 
bomba solta-se… o IN grita não sei o quê, e cessa o fogo… 

Não sei o que me deu. De olhos esbogalhados, o coração quase a 
rebentar, ponho-me de pé… olho os meus homens que me fitam com 
determinação e grito, ao mesmo tempo que corro... para a frente, para o 
bastião do IN, à minha frente «COMANDOS… AO ATAQUE»... 

E os homens, seguem-me gritando como possessos «AO ATAQUE! 
MATA… MATA…». 
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A bomba cai e o sopro quase nos derruba. 
 

 
 
Alcançámos a orla da floresta. 
O IN volta à carga, mas fica desconcertado… 

– «Mas, onde estão eles...?!»  
Então, tomam como alvo um homem que ficara para trás e de pé, no 

tarrafo, filmara toda a cena. O 1Cb fotocine Raimundo, empolgado por 
aquela corrida de loucos, quando se apercebeu do que lhe estava a 
suceder, apressou-se a saltar para o outro lado do dique. Tinha feito a 
filmagem da sua vida. Ainda hoje, quando se lembra desse episódio, os 
olhos brilham. Se alguém tiver dúvidas disto, basta procurar este filme, que 
pertence aos Arquivos do Exército. 

 
Junto à orla, vejo uma casa de adobe intacta, de onde saíram dois turras 

que são rapidamente aniquilados. O espanto é enorme. Ouvem-se gritos e 
ordens, e parte do fogo intensifica-se sobre nós. Penso em manter uma testa-
de-ponte, a fim de permitir o avanço do grupo. Faço gestos desesperados, 
mas não se mexem. Quem o fez foi o IN que, verificando a hesitação dos 
meus camaradas, nos queria apanhar. Era crucial para eles abater-nos. 
Havíamos conseguido quebrar a invulnerabilidade da sua defesa. E apenas 
cinco idiotas. Quando a tropa viesse com mais… 

Encosto-me com os homens junto ao caminho. Mas este é um pouco mais 
alto. 
– «E se alguém atravessa o caminho...? Ou põem uma metralhadora no 
enfiamento do caminho…? E se tenho feridos…? Porra, preciso de ajuda. 
Estamos quase sem munições». 
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De repente, vimos três aviões ir embora. Estavam sem munições. Só fica 
um. Começo a desesperar. O Artur quer partir em meu socorro mas o 
Saraiva, completamente desvairado, não permite. Faço sinais desesperados 
para dispararem alguns rocket para determinada zona. Nada. Naquele 
grupo de 15 homens, reina a apatia, o desespero de ver sucumbir 5 dos 
seus camaradas que, em vez de se pôr a salvo quando tiveram 
oportunidade, carregaram sobre as linhas IN. 

O avião que ficou, passa por cima de nós, do tarrafo para a selva, para 
ver onde estávamos. Depois, em rase mote para evitar as antiaéreas, vem 
da mata para o tarrafo, possivelmente para fazer aquilo que competia aos 
do resto do grupo. Ao passar sobre o edifício atrás mencionado, e bem 
perto do sítio onde estávamos, ouvem-se sons metálicos e o motor entra em 
pane, soltando um rasto de fumo. A custo, tenta manter a rota. Passa por 
cima do resto do grupo e desaparece por detrás da linha de arvoredo, já 
do lado norte de Cauane. Depois, um barulho seco, medonho, e os gritos 
de júbilo dos nossos adversários. O T-6, havia sido abatido. Aproveito e, 
com os homens, salto para o caminho e aos tropeções, todo borrado de 
lodo, chego junto dos camaradas, insultando-os, completamente 
desvairado. 

Deixo-os e chego à casa do Brandão, onde estava o DFE8. Depois de 
algumas peripécias, o Saraiva chegou junto de nós.  

 
Fomos ao encontro do local onde caíra o aparelho que, não estando 

muito destruído, ainda fumegava. O silêncio pesava e só o estranho chorar 
dos motores de outros T-6, que voavam em círculos, emprestava à cena um 
ar denso e fúnebre. Parecia que choravam o companheiro moribundo. Ao 
lado, deitado sobre a asa direita, o corpo do alferes piloto-aviador Pité 
horrivelmente mutilado e queimado. 
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40 anos depois, conheci um familiar em Lisboa. Contei-lhe como ele 
havia morrido, para salvar cinco homens dos ‘Comandos’. No SITREP, 
consta que o avião caiu por causas desconhecidas. Como é possível…?  

O corpo foi recolhido por um helicóptero Alouette II e o aparelho 
destruído com explosivos. 

Passei as informações ao comandante Alpoim Calvão, que por sua vez 
as entregou a quem de direito. 

 
Dois dias depois, a aviação (T-6, F-86 e P2V5 à noite) massacrou toda a 

zona. A resistência diminuiu drasticamente naquele local, não levantando 
mais problemas. A Passagem do Inferno ficou na nossa memória e ainda 
hoje me lembro de todos os pormenores, como se tivessem passado ontem. 

 
PAZ À TUA ALMA, PITÉPAZ À TUA ALMA, PITÉPAZ À TUA ALMA, PITÉPAZ À TUA ALMA, PITÉ    

    

OS COMANDOS ETERNAMENTE OS COMANDOS ETERNAMENTE OS COMANDOS ETERNAMENTE OS COMANDOS ETERNAMENTE GRATOSGRATOSGRATOSGRATOS    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCELINO DA MATAMARCELINO DA MATAMARCELINO DA MATAMARCELINO DA MATA    
 
No dia 4 de Fevereiro, foi desencadeado um ataque da CCav487 

apoiada pela artilharia, pára-quedistas, aviação e fuzileiros às posições 
dos guerrilheiros, numa frente que se estendeu desde Cauane a São 
Nicolau. 

Perante o ímpeto da avançada o IN, massacrado pelos intensos 
bombardeamentos, após ténue resistência retirou mais para o interior da 
mata. O mito da invencibilidade dos guerrilheiros, estava desfeito. Aquela 
acção, havia sido um teste para o grande ataque concertado de todas as 
forças que os cercavam. Sabia-se, por uma carta apanhada a um estafeta e 
redigida pelo próprio Nino, que a sua posição era insustentável, pedindo 
por isso reforços urgentes. Só alguns anos depois do 25 de Abril de 1974, 
é que soube que essa carta estava em nosso poder. A queda da presença 
do PAIGC na ilha, era uma questão de tempo. 
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Pela tarde, as forças regressaram às suas posições iniciais, excepto os 
‘Comandos’ que ficaram de emboscada no caminho do poço que ia a São 
Nicolau, muito perto onde os fuzileiros tiveram os dois mortos que atrás 
relatei. Já ao cair da tarde, o IN veio reocupar as suas posições. Eu 
ocupava o 3º lugar na zona de morte. À minha esquerda o soldado Joel, 
depois o Solda. À minha direita o 1Cb fotocine Raimundo (trocara as 
máquinas pela G3), o alferes Pombo, o 1Cb Marcelino da Mata, e por aí 
fora, até ao poço. 

 
O silêncio era total. Estava deitado, encostado a uma árvore, no meio de 

denso matagal. Do outro lado da árvore, o Raimundo. Pouco depois, este 
faz-me sinal, apontando o lugar onde estava o Solda, que apontava a arma 
para uma árvore do outro lado do caminho, onde um guerrilheiro acabava 
de se instalar. Pelo canto do olho, vejo surgir três indivíduos que 
progrediam com infinitas cautelas. Deixo-os passar. Um quarto, de aspecto 
argelino, era de compleição física bastante desenvolvida. Cabeça rapada. 
Empunhava uma metralhadora, examinando com muita atenção a margem 
do caminho onde estávamos. De repente, parou e olhou na minha direcção. 
As sombras do fim da tarde, não deixavam ver bem. O cano da G3, estava 
no máximo a dois metros. Abriu muito os olhos e vi o espanto estampar-se 
no seu rosto. O tiro partiu e a cabeça estoirou como uma melancia. Acto 
contínuo, o Solda abate o elemento da árvore. O Raimundo e o Pombo, 
abrem fogo. Somos atacados por trás, e corremos o risco de nos 
separarmos do resto do pessoal que, acossados, à ordem do Saraiva 
retiram para a orla da floresta. Salto para a estrada e cubro a retirada do 
Solda e do Joel. O Raimundo quer ajudar-me, mas ordeno-lhe que saia dali.  

Baixo-me para apanhar a arma do elemento abatido, mas a bandoleira 
está presa no equipamento. Não tenho tempo para mais nada. Quando me 
preparo para me juntar ao pessoal, vejo o Marcelino da Mata encostado a 
uma árvore, fazendo sinais para a mata. 
– «Ah cabrão… turra maldito… vais para o inferno comigo.» 

Levanto a espingarda para o abater. Ia vender bem cara a vida. Ele 
entendeu o meu intento e arregalou-me os olhos. Hesitei… Vejo três turras 
sair da densa mata, de armas na mão. Tinha o caminho cortado… 

Assim que eles põem os pés no caminho, o Marcelino dá um salto no ar 
e abate-os com uma rajada. 
– «Vamos meu furriel. Temos o caminho livres. Eu estava a mancar estes 
gajos há um bom bocado.» 
Não houve tempo para agradecimentos, pois o IN vinha com mais força. 
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O Artur veio em nosso auxílio, acompanhado pelo Solda e o Raimundo, 
enquanto o Saraiva atirava granadas para dentro do poço que, ao 
explodirem, aumentavam o som como se de artilharia se tratasse. 

Debaixo de fogo, conseguimos alcançar São Nicolau e depois Cauane. 
O IN tinha sofrido mais cinco baixas confirmadas. 

A partir daquela data, eu e o Marcelino fomos amigos inseparáveis. 
Amizade essa, que ainda hoje partilhamos. 

 

 
 

    
CABO CANAVERAL PORTUGUÊSCABO CANAVERAL PORTUGUÊSCABO CANAVERAL PORTUGUÊSCABO CANAVERAL PORTUGUÊS    

 

Juntamos os trapinhos com o DFE8 e abancamos com eles. 
Na praia de Caiar, onde estava a base logística, fiz um abrigo na areia 

com reforços de madeira, telhado de lona e até uma antecâmara. O 
frigorífico, onde se guardavam as cervejas, era à prova de roubo. 
Enterravam-se as ditas, bem fundo na areia, debaixo dos nossos colchões. 
Estavam sempre fresquinhas… e à mão. Dormíamos lá dois. Eu e o 
Marcelino. Uma noite, estávamos a dormir a sono solto, quando uma onda 
bem avantajada varreu a praia, invadindo o abrigo. Foi uma aflição. O 
abrigo, que tinha um metro de profundidade, ficou cheio. Passámos o resto 
da noite a reconstruir o palácio e, à cautela, fez-se um dique de areia bem 
alto, para evitar mais surpresas. A obra de engenharia deu resultado. 

Ao lado construí, com canas, paus e folhas de palmeiras, uma tasca que 
passou a ser utilizada pelos fuzos, páras e o resto do pessoal em grandes 
comezainas. É bem conhecido o dedo da marinha para os bons pitéus. 

Mas, eram fugazes estes momentos. 
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Ocasiões houve, que os deuses se lembravam de nós, mandando-nos 
soberbos banquetes. A primeira, foi uma vara de porcos que invadiu o 
acampamento. Uma tripa-forra. E passados dias, uma porção de vacas. 

 

 
 
Depois da demonstração de afamados diestros, algumas delas 

acabaram nas panelas e espetos. Até uma tartaruga… 
Uma noite, foram-me acordar. Na praia, alguns fuzos debruçavam-se 

atarefados sobre algo. Era uma tartaruga que viera desovar. Foi posta de 
pernas para o ar, depois de muita luta, e amarrada ao pilar metálico da 
tenda que albergava a maior parte do DFE8. Pela madrugada conseguiu 
endireitar-se e ala que se faz tarde… direitinha ao mar. Quis levar a 
barraca mas, depois da confusão gerada, deu uns bifinhos e uma sopa, 
dignas dum marajá. 

O engenhocas dos fuzos, e eu, aproveitávamos as latas de Picollo para, 
à compita, inventarmos as mais fantásticas máquinas eólicas que se possam 
imaginar. Só que o barulho era tal, que na base logística ninguém 
descansava e, por ordem do Comandante das Forças Desembarcadas, 
tivemos de nos restringir a somente duas à escolha, e mesmo assim, depois 
de aprovada a sua sonoridade. 
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Não contentes com isto, unimos esforços e decidimos construir um… 
foguetão. Empilhamos quatro latas de Picollo e pusemos uma data de gente 
a tirar a pólvora às balas de G3. Encheram-se as latas… pôs-se o artefacto 
na complicada torre de lançamento, à cautela adicionou-se um rastilho… 
contagem decrescente. O Raimundo, de máquina para registar o 
acontecimento: 5…4…3…2…1…0. Decididamente a ciência aeroespacial 
não era o nosso forte. O foguete não se mexeu e a pólvora saiu toda pelo 
orifício de ignição, em alterosa chama. 

 
 

 

 

 

 

 

POR MARES NUNCA ANTES NAVEGADOSPOR MARES NUNCA ANTES NAVEGADOSPOR MARES NUNCA ANTES NAVEGADOSPOR MARES NUNCA ANTES NAVEGADOS    
 
À noite, quando estávamos na base logística, abancávamos junto da 

bateria de obuses 8.8, comandada pelo alferes Carvalhinho que, além de 
ser excelente artilheiro, era exímio tocador de guitarra e fadista de eleição. 

À luz de candeias feitas das sempre presentes latas de Picollo, cantava-
se à desgarrada, o que nos enchia de nostalgia e saudades do nosso 
querido Portugal. 

O fornecimento de bebidas nunca foi devidamente explicado, mas era 
sempre à base de cerveja. Decidimos alterar a ementa. Eu, e julgo que o 
Raimundo, cavamos um túnel sob um dos lados da enorme tenda que servia 
de arrecadação. Num enorme frigorífico guardavam certos medicamentos e 
bebidas espirituosas do Estado-Maior. Aliviamo-lo de cerveja, Ginger Ale, e 
umas garrafitas de VAT69. Depois destruímos o túnel e, pela manhã, as 
nossas bocas e de certos convidados, sabiam a papéis de música. O TCor 
Cavaleiro estava possesso, ameaçando tudo e todos. Mas, enterradas na 
areia, em sítios estratégicos, ainda existiam algumas reservas.  

Numa dessas noites, estando mais fragilizado pela cevada destilada e 
embalado pelo fado do Bêbado Pintor, adormeci absorto pelas saudades 
da minha Vila Franca de Xira, debaixo da corrediça do cano do canhão. 
Pelas 04:30, lembraram-se de presentear o IN com uns mimos. Quando foi 
disparado o primeiro tiro com carga 3, acordei espavorido. Rapidamente, 
tentei pôr-me de pé e dei uma monumental cabeçada na corrediça. Com 
uma tremenda dor de cabeça, aliada à momentânea surdez, pus-me a 
deambular pelo acampamento como um zombie. Brincadeiras… 
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Sempre fui apaixonado pelo mar. Ainda hoje (sou artista plástico), os 
temas que mais me apaixonam, são os navios e o mar. 

Na praia estavam duas pirogas, que haviam sido apanhadas. Cortei 
uma ao meio, preguei-lhe umas tábuas a servir de popa, onde foi fixado um 
leme. Apliquei-lhe um flutuador, ergui-lhe um mastro; uma lona a servir de 
vela; calafetagem das emendas com massa consistente.  

Convidei dois camaradas, e vamos para o mar… Maravilha… Vento 
pela popa. O conjunto singra majestosamente. A calafetagem é que não. 
Metia água que era um disparate, obrigando a um esforço redobrado para 
escoar o excesso de água. Tomamos então a noção, de que de mareantes 
não percebíamos patavina. 

Não conseguíamos voltar para trás e a praia estava cada vez mais 
longe. As ondas eram mais volumosas. Arreamos a vela. Quase não nos 
mexíamos para não desequilibrar o navio.  

Para piorar as coisas, fiquei com o leme na mão. Uma barbatana bem 
conhecida passou por ali. Começamos a dizer mal da ideia que tivéramos. 
A canoa estava meia de água. A situação era dramática.  

Quando tudo parecia perdido, surge um zebro com o Setúbal e o Sono 
que, a mando do 2Tn FZE Pacheco Pereira, excelente velejador, intrigado 
com as manobras pouco ortodoxas por nós executadas, decidira mandá-los 
averiguar. Em boa hora o fizeram… 

Assim que chegamos à praia, fui buscar uma granada e acabei ali 
mesmo com a tentação. Pelo menos, por agora… 

 
 
 
 

CACHIL CACHIL CACHIL CACHIL ---- O GRANDE COMBATE O GRANDE COMBATE O GRANDE COMBATE O GRANDE COMBATE    
 
No dia 6 de Fevereiro os ‘Comandos’, juntamente com o pelotão de 

pára-quedistas, embarcaram numa LDM com destino a Curcô, ocupada pela 
CCav489. Quando ali chegamos, era quase noite. A maré estava na 
vazante. O lodo emanava um cheiro pestilento, fétido, onde os mosquitos, 
aos milhões, nos torturavam enchendo a pele de picadas vermelhas. Não 
havia repelente que resultasse. Se alguém conseguiu dormir, é porque 
estava deveras cansado. 

Pelo alvor da madrugada, a LDM foi largar-nos numa margem meio 
escondida por um emaranhado de raízes e vegetação retorcida. Seguimos 
os trilhos de olhos bem abertos. Era preciso chegar a Cachida e 
surpreender o IN pela retaguarda. 
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A meio da progressão, já muito perto desta tabanca, fui atacado por 
altas febres palúdicas que me deixaram tremendamente debilitado. O 
Saraiva pensou em chamar o helicóptero para me evacuar, mas recusei.  

Passado pouco tempo, ali perto, rebentou grossa fuzilaria. Não era 
connosco. Adivinhando que o arraial era com os homens do DFE7 com 
quem nos íamos encontrar, logo se pensou em manobrar, a fim de colocar 
os guerrilheiros numa tenaz.  

 
Ocupamos Cachida, que estava deserta, sem sermos detectados. Tentou-

se entrar em contacto rádio com os fuzos, sem êxito. Decidiu-se seguir pelo 
caminho com cautela, para surpreender o IN, que continuava a fogachada. 
Bem perto de mim, ouviu-se um tiro e depois outro. Lá na frente, o combate 
acabou abruptamente. Não havia dúvida. Havíamos sido detectados.  

Redobrei os meus cuidados. O silêncio que se seguiu, cortava-se à faca. 
Olhei o relógio. Meio-dia e picos. Num momento de alta tensão, veio-me à 
cabeça tudo o que tinha lido nos livros de caça de Henrique Galvão, dos 
ensinamentos dos caçadores indígenas no M’Bridge, em Angola: 
– «Os pássaros e os macacos são os maiores sentinelas que os outros têm 
para se defender dos leões…» 
Parei. Estava a conferenciar com o Marcelino, quando o Saraiva e o 

alferes pára-quedista me vieram perguntar porque havíamos parado: 
– «Os macacos e a passarada estão muito silenciosos… Há mouro na 
costa… Onde raio estão os fuzos?» 
Ninguém sabia deles. 
Avancei um pouco mais, por aquele caminho no meio da densa floresta.  
Os sentidos alerta até doer, meio agachado, lamentando não ter a vista 

Raio X do Super Homem. A cabeça ardia-me em febre. O coração em alta 
rotação. O sexto sentido, em alarme desordenado. 

De repente, uma debandada desordenada, de passarada e macacos em 
guinchada infernal, passaram por nós. Parei. O Marcelino aproximou-se… 
– «Os gajos estão aí à frente, meu furriel…»  

Tínhamos parado junto a um estreito caminho, que estava à nossa 
esquerda. Pareceu-me ver uma coisa brilhar no chão. Por um fugaz acaso, 
tinha descoberto o local onde, momentos antes, o DFE7 tinha combatido. 
Muitos invólucros de G3, eram o testemunho mudo desse momento.  

Como tínhamos parado, pensaram os nossos adversários que iríamos 
fugir à emboscada que nos haviam preparado. Começaram a gritar ordens.  

Foram disparados alguns tiros na nossa direcção, ouvindo-se bem perto 
gente a correr e grande restolhada. Depois, de novo o silêncio.  
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O alferes Saraiva decidiu atravessar a vasta clareira, onde desembocava 
a tal vereda. Era desaconselhável tal movimento até porque, um pouco mais 
atrás, havia um pequeno ourique que nos poderia oferecer alguma 
protecção. Mas o Saraiva foi irredutível. No ver dele, o adversário havia 
retirado com receio de ser cercado. O alferes pára-quedista não foi na 
conversa e recuou para a tal protecção. O que se passou a seguir, foi fruto 
de uma manobra mal executada que dividiu aquelas forças, sem ter a 
hipótese de se defender mutuamente. E isso custou caro. 

Formamos o losango e avançamos para a clareira.  
 

 
 

O Joel ia sempre a olhar para trás, o que me irritava imenso. Ainda não 
tínhamos andado uns vinte metros quando ele, que era ligeiramente gago, 
aponta para a mata e grita… e..ena tan…tan…tos!... Acto contínuo, o chão 
começou a saltar à nossa volta, cozido por fogachada infernal. 
– «Corram… Para o outro lado… Salvem-se… Dispersar…» 

Vi uma pequena vala e mergulhei nela, pesadamente. Furiosamente abri 
fogo, sobre aquelas sombras e na direcção dos fogachos que via na 
floresta. Era necessário cobrir a retirada dos meus soldados. O tempo que 
ali estive, pareceu-me uma eternidade. 

A determinada altura, os guerrilheiros descobriram-me e concentraram a 
sua raiva sobre mim. Cozi-me o mais que pude ao chão. Invoquei Cristo, 
que me apareceu sorrindo, e num salto pus-me de pé, correndo para um 
monte de bagabaga. Uma explosão e fui projectado ao chão. Quis 
responder ao fogo que estava concentrado em mim, mas estava sem 
munições. 
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Saindo do nada, o furriel Mário Dias e o Marcelino da Mata vieram em 
meu auxílio. Levantei-me, com uma dor no joelho e meio mouco. Corri para 
junto deles e aterrei perseguido pelas abelhas metálicas.  

 
Conseguimos sair dali para fora e encontramos o alferes Pombo, que 

andava à nossa procura. Tirando a cabeça da tíbia partida, e meio mouco, 
mais ninguém da rapaziada tinha sofrido nada. Quando nos reunimos ao 
DFE7, estes estavam exaustos, com falta de água e munições.  

O mais grave é que, tendo-nos perdido, o IN voltou todas as suas 
reservas contra os desamparados pára-quedistas. Lograram abater um 
soldado mais temerário e encarniçaram-se para lhe apanhar o corpo, para 
expô-lo como troféu. Mas o 2Sg pára-quedista Caldas, mais conhecido por 
Perry, é que não esteve pelos ajustes e valorosamente o defendeu. 

A maior parte do pelotão já estava a salvo, quando o enfermeiro pára-
quedista Palma é atingido na coluna, ficando paraplégico. A situação do 
Caldas é desesperada. Eu, o Jamanca e o Marcelino da Mata, decidimos 
dar uma ajuda. Talvez pelo número de baixas que o IN terá tido, após 
alguma resistência, acabou por desistir da ideia e pudemos resgatar os 
últimos páras de tão perigosa situação.  

Depois, em silêncio e após quatro horas de intenso combate, a tropa, 
transportando o ferido e o morto, avançou para o Cachil.  

Mais uma missão cumprida. Estávamos mortos de sede, mas ali só havia 
água salgada. Embarcamos na LDM e rumamos para a base logística.  

Acordei quatro dias depois, na enfermaria de campanha, com o joelho 
esquerdo ligado, um penso no ouvido esquerdo. Ao meu lado o 2Sg 
Napoleão, da CCav487: 
– «Estava a ver que nunca mais acordavas desse maldito paludismo. Vais 
ser evacuado para Bissau. A “Tridente” acabou para ti. Tens aí um 
problema qualquer no joelho. Creio que está partido.» 
Olhei-o: 

– «Eu! Ir para um hospital? Estás doido… Ainda está para ser fabricada a 
bala que me há-de matar.» 
 
Três dias depois, já estava integrado no grupo. Com o joelho amarrado, 

mas estava na linha da frente. 
 

 

 

 

 



Tridente Tridente Tridente Tridente –––– memórias de um Veterano memórias de um Veterano memórias de um Veterano memórias de um Veterano    

António Manuel Constantino Vassalo Miranda © 12Fev2007 25/29 

O PRINCÍPIO DO FIMO PRINCÍPIO DO FIMO PRINCÍPIO DO FIMO PRINCÍPIO DO FIM    
 
Estes combates, e outros havidos noutras frentes, a persistência dos 

ataques aéreos e a precisão dos bombardeamentos da artilharia, 
diminuíram o ardor da luta e o moral daqueles fantásticos adversários. 

Ao fim de 48 dias de épica resistência, já com 23 mortos, muitos feridos 
e pouco espaço de manobra, Nino Vieira fez um apelo desesperado aos 
seus correligionários no continente para lhe mandar reforços. A missiva caiu 
nas nossas mãos. Só anos depois da Independência, o valente comandante 
saberá que esse desesperado pedido de socorro nunca chegou ao seu 
destino. 

Quando esse documento foi apresentado publicamente num debate 
televisivo, os cronistas e aldrabões, que haviam gritado a derrota do nosso 
Exército naquela ilha, ficaram com cara de tacho. Foram desmascarados. 
Só acreditam neles, determinadas mentes… 

 
A 17 de Fevereiro, batemos a mata desde o norte de Curcô até Cauane. 

O que tinha sido um santuário do PAIGC, uma corôa de propaganda no 
exterior, jazia moribundo. Não passava de um lugar cosmopolita. 

A resistência estava enfraquecida. Pequenos percalços sem importância, 
onde foi abatido um elemento IN. Chegados a Cauane, rumamos para a 
praia de Caiar. 

 
Nos primeiros dias de Março, a resistência limitava-se a pequenas 

escaramuças mas já com evidentes mostras de quebra de agressividade. 
Era mais o desespero do acossado. 

 
A 12 de Março, foi dada a machadada final. O grupo de ‘Comandos’, 

o DFE8 e um pelotão da CCav489, atacaram Catunco Papel e Catunco 
Balanta, a fim de destruir tudo quanto constituísse abrigo ou abastecimento 
para o IN, e que não fosse possível ser recuperado pelas NT. 

Ao fim de cinco horas todas as casas foram destruídas, recuperando-se 
cinco toneladas de arroz, inúmeras cabeças de gado, livros escolares em 
português, cadernos, fotografias e documentação variada. Alguns depósitos 
de arroz foram incendiados e casos houve que, após alguns momentos, as 
munições aí escondidas rebentavam em todas as direcções.  

Na impossibilidade de fazer embarcar mais vacas, tivemos de abater 
mais de cem, que depressa entraram em decomposição devido ao imenso 
calor, tornando o ar irrespirável. 
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No dia 16 de Março chegamos a Curcô e, com a CCav489, batemos a 
mata até Cassaca, virando a sul até Cauane. Nenhuma resistência Um 
acampamento de quinze casas há muito abandonado, mas onde foram 
encontrados preciosos documentos. Nas imediações foram detectados três 
depósitos com aproximadamente quinze toneladas de arroz. Foi pasto das 
chamas.  

Junto a Cauane foi detectado um grupo armado. Depois de acossados, 
tiveram dois mortos e um ferido grave. O fulgor combativo, desaparecera. 

 

 

 

 

 

 

 

ALERTA...! AS ALERTA...! AS ALERTA...! AS ALERTA...! AS MATACANHASMATACANHASMATACANHASMATACANHAS ATACAM...! ATACAM...! ATACAM...! ATACAM...!    
 

Podia considerar-se a Operação acabada. O Comandante das Forças 
Terrestres, TCor Cavaleiro, decidiu ir ver, com os próprios olhos, os 
resultados. 

No dia 20 de Março pelas 23:30, saiu com o grupo de ‘Comandos’ e o 
pelotão de pára-quedistas. Atravessámos a mata de Cauane, Cassaca e o 
Cachil. Chegámos a Cauane às 01:00, atravessamos a Passagem do 
Inferno e progredimos até Cassaca, onde chegamos pelas 02:30. Foi feita 
uma batida. Nenhum incidente. Já perto do Cachil, pela madrugada foram 
detectados três elementos hostis que se puseram em fuga, levando um ferido 
e deixando a arma. Mais adiante foram surpreendidos mais cinco, que 
levaram dois feridos. Cachil foi alcançado sem qualquer incidente. A Ilha, 
foi atravessada de sul para norte, sem contactos. Embarcamos numa LDM e 
regressamos à base. 

Nessa tarde, fui ter com o meu amigo Sono: 
– «Eh pá! Já viste como é que tenho os pés…?» 

Estavam cheios de bolinhas brancas. Matacanhas… Só um grande 
especialista podia tirar aqueles incomodativos ovos, pois rebentando-os no 
buraco havia o perigo de, através do sangue, alojar-se aquelas malditas 
pulgas das galinhas, nalgum órgão vital, e era uma gaita… 

Tinham sido requisitados alguns africanos exímios na retirada da 
criação. Por mim, entreguei-me aos cuidados pacientes do Marcelino da 
Mata. Quase duzentas e sem rebentar nenhuma. 
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Pés desinfectados e entrapados, estava bem descansadinho junto da 
barraca, na companhia do sargento André, Sono e Setúbal, quando o 
alferes Saraiva me aparece com uma lenga-lenga de querer ir, nessa noite, 
a Cassaca apanhar um tipo qualquer, mas que o pessoal só iria se eu 
também fosse.  

Mostrei-lhe o estado em que estava. Foi-se embora, culpando-me por não 
irmos apanhar o tal gajo. Fiquei fulo com aquilo e fui conversar com a 
rapaziada. Se eu ia naquele estado, quem tinha moral de dizer que não?  

À noite, lá fomos nós para a lancha. Os meus pés, enrolados em 
quantidades industriais de algodão e ligaduras. 

O Brigadeiro Sá Carneiro estava junto do local de embarque e reparou 
em mim: 
– «Onde vais nesse estado, meu filho?» 

Respondi-lhe, meio aborrecido, ao que íamos. Pôs-me a mão sobre o 
ombro, abanou a cabeça e disse: 
– «O que tu e os teus homens vão apanhar, é um transporte para Bissau. 
Volta para o acampamento.» 
Quem não ficou muito contente foi o Saraiva, mas com o mal dele podia 

eu muito bem.  
No outro dia toda a gente embarcou na LDM, conjuntamente com o 

DFE8, e regressamos a Bissau; mas não de avião, como ficou registado no 
relatório de operações. 

Dois dias depois a tropa fechou a Operação Tridente, deixando uma 
Companhia, no novíssimo quartel do Cachil, para assegurar a ocupação 
administrativa e militar, da Ilha do Como. 

 

 

 

 

 

  

BAIXASBAIXASBAIXASBAIXAS    
 

NT / IN 
 

Mortos ... 8 / 76 
Feridos ... 29 / 15 
Prisioneiros ... – / 9 

 
1 avião abatido 
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LOUVOR ATRIBUÍDO AO FURRIEL MIRANDALOUVOR ATRIBUÍDO AO FURRIEL MIRANDALOUVOR ATRIBUÍDO AO FURRIEL MIRANDALOUVOR ATRIBUÍDO AO FURRIEL MIRANDA    
 
Louvado pelo Exmo Comandante do Bat. Cav. 490 porque, tendo 

voluntariamente feito parte do Grupo de Comandos, que actuaram nas 
operações da Ilha do Como, mostrou sempre entusiasmo, coragem e 
espírito de sacrifício dignos de realce, apesar de por vezes se encontrar em 
fracas condições físicas. (O.S. nº 39 de 1964, do BCav490). 

 
 
 
 

CONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕES    
 
Esta, foi uma das maiores operações da moderna História Militar 

Portuguesa, que envolveu os três Ramos das Forças Armadas.  
Muito ficou por contar. Os nossos adversários, lutaram com valentia e 

determinação. Não nos movia qualquer ódio. Éramos soldados e lutamos 
contra os melhores de África. Já os soldados alemães, durante a 1ª Grande 
Guerra, se horrorizavam com as cargas de baioneta efectuadas pelas 
unidades Francesas, compostas por soldados Senegaleses, devido à sua 
determinação e desprezo pela morte. 

 
Muitos anos depois do 25 de Abril de 1974, já na vida civil, por 

motivos de saúde estive internado no Hospital Egas Moniz. Partilhava o 
mesmo quarto com um cidadão guineense, que ali estava para ser operado 
a uma catarata. Torná-mo-nos amigos e durante o período de maior 
sofrimento sempre me apoiou. Falamos dos tempos idos e… chegamos à 
conclusão, de que tínhamos estado na ilha pela mesma altura, só que em 
barricadas diferentes. 

 
 
 

Forte do Bom SucessoForte do Bom SucessoForte do Bom SucessoForte do Bom Sucesso    

24 de Setembro de 200524 de Setembro de 200524 de Setembro de 200524 de Setembro de 2005    
    
    

João Firmino Martins CorreiaJoão Firmino Martins CorreiaJoão Firmino Martins CorreiaJoão Firmino Martins Correia    
Marcelino da MataMarcelino da MataMarcelino da MataMarcelino da Mata    

Fernando Celestino RaimundoFernando Celestino RaimundoFernando Celestino RaimundoFernando Celestino Raimundo    
António Manuel Constantino Vassalo MirandaAntónio Manuel Constantino Vassalo MirandaAntónio Manuel Constantino Vassalo MirandaAntónio Manuel Constantino Vassalo Miranda    

Mário Fernando Roseira DiasMário Fernando Roseira DiasMário Fernando Roseira DiasMário Fernando Roseira Dias    
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42 anos depois, não tenho qualquer rancor. Perdi camaradas e amigos. 
Eles também. Irei morrer, sem que o meu sonho se concretize. O sarar das 
feridas, juntando os sobreviventes de ambos os lados, na praia de Caiar, 
numa confraternização de homens, que lutaram com dignidade, para 
honrar as bandeiras que defendiam, e que acabaram por se entrelaçar. 

 

 

 

 

 

GLÓRIA AOS CAÍDOS… PAZ ÀS SUAS ALMASGLÓRIA AOS CAÍDOS… PAZ ÀS SUAS ALMASGLÓRIA AOS CAÍDOS… PAZ ÀS SUAS ALMASGLÓRIA AOS CAÍDOS… PAZ ÀS SUAS ALMAS    
    
    
    

† † † † † † † †† † † † † † † †† † † † † † † †† † † † † † † †    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


