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< legenda da foto de capa:

- «Fotografia de "família": as guarnições posam junto dos carros de 
combate. Em pé, à frente está o Alferes Guerreiro.
Apenas quatro meses antes, em Estremoz, estes homens tinham visto 
os M5A1 pela primeira vez.
Agora, no meio da poeira de Nambuangongo, tornavam-se autênticos 
peritos, temidos e respeitados na picada.
"Foram estes soldados que se irmanaram num todo operacional, carne 
fundida com ferro, protagonizando uma aventura única na guerra de 
África"... ».

João Luíz Laia Nogueira Mendes Paulo
– nasceu a 22Out1932, em Vila Velha de Rodão; ingressou no Colégio 
Militar, de onde transitou para a Escola do Exército e ali concluiu, como 
2º classificado, o Curso de Cavalaria.
– em 1959, mobilizado pelo RC6 para servir no Estado da Índia 
Portuguesa, embarcou com o posto de tenente, desembarcou em 
Mormugão e pouco depois seguiu para Valpoi, onde passou a comandar 
o 1ºPel/ERec4, com a missão de patrulhamentos na área de Bicholim, 
Sanquelim, Onda, Usgão e Pondá, no distrito de Goa.
– em 19Dez61, ficou cativo das forças invasoras da UI e confinado no 
campo de prisioneiros "Alfa" em Pondá, tendo em 12Mai62 iniciado no 
porto de Carachi a torna-viagem no NTT "Pátria", que em 26Mai62 
atracou em Lisboa.
– em 10Out63, mobilizado pelo RC7 para servir em Moçambique, 
embarcou com o posto de capitão comandante da CCav570, 
desembarcou na Beira e seguiu para o Furancungo (norte distrital de 
Tete); em 10Fev66 concluiu a sua 2ª comissão ultramarina e iniciou 
torna-viagem.
– em 14Nov67, mobilizado pelo RC3 para servir em Angola, embarcou 
como comandante da CCS/BCav1927, em 04Dez67 chegou a 
Nambuangongo; em 16Dez69 concluiu a sua 3ª comissão ultramarina e 
iniciou torna-viagem; em 28Dez69 desembarcou em Lisboa com aquele 
batalhão (que havia sofrido 11 baixas mortais).
– em 18Jul70, mobilizado pelo RC3 para servir na Guiné, embarcou 
como major oficial de operações do BCav2927, desembarcou em Bissau 
e em 29Jul70 ficou colocado em Piche (sector fronteiriço nordeste da 
Guiné); no final de Fev71, em consequência dos resultados da 
"Operação Mabecos", cessou as funções que desempenhava; (a sua 
unidade concluiu em 20Jun72 a comissão e regressou à Metrópole, 
tendo sofrido 8 mortos e 28 feridos).
– em 17Mai97, major de cavalaria na situação de reserva, integrou o 
conselho de fundadores da associação cívica "Movimento 10 de Junho".
– faleceu em 06Set2006.






