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À memória dos companheiros mortos em campanha:  
Emanuel Firmino Nunes Aguiar “Maria”, f. 22.12.1971 
António de Amaral Machado, f. 05.02.1973 
 
Àqueles que, depois deles, já nos deixaram   
 
A todos os que comigo regressaram 
 
 
 

Introdução   
 

     Como ex-combatente da Guerra Colonial tenho-me interessado pelo estudo 
deste marco importante da nossa História recente, nomeadamente no que diz 
respeito aos participantes algarvios, trabalhos que tenho inserido na área dos 
estudos que tenho levado a cabo sobre História regional e contemporânea1.  
     Foi dentro deste âmbito que me propus escrever um contributo para a 
História da unidade a que pertenci durante a minha comissão militar na Guerra 
Colonial em Angola, a Companhia de Caçadores 3413, trabalho que será 
ampliado sempre que aparecem novas achegas.  
     Depois das várias fases do serviço militar obrigatório, que teve início com 
a recruta no B.C.8, em Elvas, a especialidade no B.C.5, em Lisboa, e o estágio 
no C.I.C.A.5, em Lagos, fui mobilizado para servir na Região Militar de 
Angola tendo-me apresentado em Junho de 1971 no R.I.11, de Setúbal, onde 
me esperava a CCaç.3413 vinda dos Açores.  
     Concluída a «Instrução de Aperfeiçoamento Operacional» (I.A.O.), 
embarquei no paquete «Vera Cruz» a 31 de Julho de 1971, juntamente com os 
124 companheiros da minha unidade, que ia incompleta, tendo chegado a 
Luanda a 8 de Agosto.   
     Como muitos jovens da minha geração fui roubado à família, à profissão 
que exercia e à terra onde nasci e vivia sendo arredado das alegrias e 
motivações da juventude. Despejado nas longínquas matas de Angola, com 
uma arma na mão, fui obrigado a combater numa guerra que nada me dizia.  

                                                
1 Alguns destes trabalhos vêem citados na Bibliografia.  
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     Nas andanças da companhia tive a sorte de ter estado nos destacamentos do 
Vale do Loge e em Quimaria, para além de ter passado por todos os outros 
locais onde esta fez serviço.  
     A unidade não teve uma vida fácil e percorreu incessantemente o Norte 
desta então província ultramarina, onde entrou em acção e sofreu alguns 
reveses. Esteve no Colonato do Vale do Loge, Toto, Cleópatra, Cecília e 
Quimaria (Uíge); Luanda (prevenção e operações); e Mamarrosa e posto 
fronteiriço do Luvo (Zaire)2.  
     Finda a comissão a CCaç.3413 regressou à metrópole a 2 de Outubro de 
1973, desta vez num Boeing 707 da Força Aérea. 
     Desta experiência propícia a aventuras e sã camaradagem, mas também a 
perigos e dramas vividos, que deixariam marcas para o resto da vida nasceu 
este registo pessoal. 
      Este trabalho fica a dever bastante ao companheiro ex-furriel Mário 
Mendes e ao seu blog sobre a nossa Companhia, especialmente em motivação, 
documentação e reavivar da memória.  
 

Dos Açores a Setúbal   
 

     A Companhia de Caçadores 3413 foi formada no Batalhão Independente 
de Infantaria 17, de Angra do Heroísmo, ilha Terceira, Açores, sendo 
comandada pelo capitão de infantaria do QP Carlos Augusto da Silva Ribeiro.  
     Nesta ilha recebeu a maior parte dos seus elementos operacionais, e 
também os condutores auto, oriundos de todo o arquipélago. 
     A sua preparação para o palco da guerra colonial foi feita ainda nos 
Açores, onde os graduados metropolitanos se deslocaram para dar instrução, 
formação que seria concluída depois no continente. 
     Embarcada para a metrópole a unidade ficou acantonada no quartel do 
Regimento de Infantaria 11, em Setúbal, iniciando então na Arrábida e na 
Serra de Sintra, a «Instrução de Aperfeiçoamento Operacional» (I.A.O.), já 
com a presença dos especialistas metropolitanos, nomeadamente os peritos em 
armas pesadas, operadores de transmissões, radiotelegrafistas, enfermeiros, 
corneteiros, cozinheiros e outros. 
     A presença dos açorianos em Setúbal saldou-se por inúmeras peripécias, 
que passaram pela dificuldade em se fazerem entender no seu sotaque ilhéu, 

                                                
2 Gomes, p.112. 
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sobretudo micaelense, dentro e fora do quartel, culminando na destruição dos 
colchões de palha onde dormiam, na noite que precedeu o dia do embarque.  

 
A Viagem para Angola no «Vera Cruz» 

 
O Embarque para Angola, no paquete «Vera Cruz», deu-se a 31 de Julho 

de 1971, com chegada a Luanda a 9 de Agosto.  
A viagem decorreu durante nove infindáveis dias, pela velha rota das 

caravelas, onde a rotina a bordo se repartiu por formaturas, exercícios de 
salvamento, ginástica, ritual das refeições, passeios pelo barco, poses 
fotográficas, idas ao cinema e convívios no bar, onde as Sagres exported 
disfarçavam o enjoo provocado pelo mar agitado. 

Ao contrário de outras unidades, que viajavam no porão húmido, as 
praças da C.Caç.3413 tiveram direito a alojamentos mais cómodos e arejados. 

A bordo existiam as três classes dos paquetes transatlânticos, sendo a 
primeira classe destinada aos oficiais, a segunda aos sargentos e a terceira às 
praças.  

A comida das praças era intragável, mas apesar disso existia serviço com 
empregados de mesa rigorosamente vestidos, o que dava um ar de cruzeiro 
turístico.    

 

 
Refeição no «Vera Cruz», 05.08.1971 
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Luanda, Campo Militar do Grafanil    
 

No dia 8 de Agosto de 1971 chegámos a Luanda, depois de nove dias de 
viagem em mar agitado, o que fez com que muitos enjoassem.   

Do porto fomos transferidos para o Campo Militar do Grafanil, onde 
ficámos acantonados à espera de colocação. 

Impressionados pela imagem esplêndida da cidade, estávamos desejosos 
de poder conhecer os seus encantos e as suas gentes. 

Como Companhia Independente a unidade recebeu o estatuto de 
Intervenção, que era um passaporte para fazer grandes operações e dar apoio a 
unidades estacionadas em zonas complicadas.  

Em Luanda estivemos cerca de um mês acantonados em barracões que 
nos foram atribuídos como nossa base efectiva.  

Juntamente com o equipamento operacional recebemos também cerca de 
40 companheiros angolanos, com a especialidade de atirador de infantaria, 
brancos, negros e mestiços, o que completou definitivamente a unidade, que 
perfez cerca 160 homens.  

 
Vale do Loge e Toto  

 
     No princípio de Setembro marchámos a caminho do Norte, rumo ao sector 
do Toto, distrito de Uíge, destinados a reforçar algumas unidades.  
     No segundo dia de viagem chegámos ao Colonato do Vale do Loge, uma 
zona famosa pela produção de café e fruta.  
     Esta vila, que tinha sofrido as chacinas e a ocupação da UPA, em 1961, 
constituiria a primeira etapa da comissão, ficando nela o 3.º Grupo de 
Combate,3 do alferes Igrejas, destinado a reforçar a companhia residente de 
«velhinhos», a C.Caç.2694, do B.Caç.2910.  
     O resto da companhia seguiria para o Toto, onde deixou a secretaria e 
alguns especialistas, enviou para Quimaria o 4.º Grupo de Combate e rumou 
depois com cerca de metade dos efectivos para a base táctica de Cleópatra.  
     Daqui partiu dias depois para a nova base na Cecília, devido ao avanço da 
abertura da picada. 
     A actividade do 3.º G.C., que ficou no Loge repartiu-se por algumas saídas 
operacionais, pelas patrulhas nocturnas no perímetro da povoação e pelas 

                                                
3 A designação de Grupo de Combate substituiu a antiga denominação de pelotão.  
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colunas ao Toto para reabastecimento, onde quase sempre encontrávamos os 
nossos companheiros.  
     Uma das saídas destinou-se à perseguição de um grupo inimigo, que tinha 
roubado uns sacos de café numa das fazendas do Loge,4 tendo os sacos sido 
abandonados na mata.  
     Outra das operações destinou-se a um ataque surpresa a um aglomerado de 
palhotas, que se pensava ser uma base do IN, o qual encontrámos abandonado, 
e que foi incendiado por nós.  
     A povoação do Loge propiciava algumas condições de vida que os nossos 
companheiros não tinham no Luaia, havendo nela lojas, um café-restaurante, e 
a sanzala que fornecia lavadeiras, que por vezes também ofereciam serviços 
sexuais.  

 

 
O Vale do Loge 

 
     Entre os acontecimentos em que o grupo esteve envolvido é de destacar o 
acidente em que um condutor nosso matou uma criança de sanzala, evento que 

                                                
4 Entre as várias fazendas existentes nesta zona estavam as de Carlos Gaspar, José Bastos, 
Marcelina Belo, Matos Vaz e Comp.ª Lda. (Cuale-Antoave) Pumbaloge (herdeiros do Dr. Torres 
Garcia e Ferreira e Lima), e a do Dr. Borja Santos (http://terrasdoquitexe.blogs.sapo.pt). 
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serviu para propaganda inimiga na Rádio Brazavile, onde nos chamaram 
«açorianos assassinos de crianças».  
     O nosso GC ficaria aqui cerca de um mês e meio, e em fim de Outubro 
partiu para a Cecília, onde foi agrupar com os restantes elementos da 
Companhia.        

 
Bases Tácticas de Cleópatra e Cecília    

 
     Estas bases encontravam-se dentro do sector do Toto, na zona do maciço 
do Luaía, com uma densa floresta, de onde partia um rio com o mesmo nome. 
     A base da Cleópatra foi implantada como aquartelamento improvisado da 
Companhia de Engenharia 2579 e das companhias de protecção aos trabalhos 
de abertura da picada, a C.Caç.1311 do R.I.20 de Luanda e a nossa.   
     Esta base seria flagelada com armas pesadas a 7 de Outubro, acção que 
deixou apenas alguns feridos ligeiros, desfez a cozinha com uma granada e 
conferiu o baptismo de fogo à nossa unidade.  
     Com a continuação do desbravamento da floresta e a consequente abertura 
da estrada batida, já com uma nova companhia de engenharia, a C.Eng.3478, 
foi necessário mudar a base para outro sítio mais afastado e a maior altitude, 
tendo ficado num morro que foi baptizado de Cecília.  

 

 
Base Táctica da Cecília 

 
     Este aquartelamento sofreria também uma flagelação pelo IN, em meados 
de Novembro, e a nossa unidade duas minas e um ataque na picada. 
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     A vida na base decorria entre as viagens de reabastecimento ao Toto, onde 
para além do desanuviamento havia lugar a uma refeição de frangos assados 
com gindungo e regados de cerveja, a protecção à Engenharia que abria a 
picada, o reabastecimento de água no rio próximo e algumas operações ao 
longo do M’bridge, o rio fronteiriço. 
 

Aquartelamento de Quimaria  
 

     No fim de Novembro foi enviado um novo grupo de combate para 
Quimaria, onde ficou em apoio à companhia de «velhinhos», a C.Caç.2693, 
também do B.Caç.29105. A nossa missão era ajudar a integrar a C.Caç.3436, 
que chegou uma semana depois, enfiada em camuflados novinhos da fábrica. 
     A estadia foi curta mas agitada, pois sofremos dois ataques ao quartel e 
assistimos a algumas peripécias da parte da nova companhia, que era mista 
com cabo-verdianos, sobretudo quando um furriel novato matou as galinhas 
com um dilagrama disparado da G-3. Uma das flagelações deu-se na noite de 
Natal, numa altura em que toda a gente comemorava o evento com petiscos 
provenientes da uma caçada.  
     Nos primeiros dias de Janeiro a companhia reagrupou de novo nas alturas 
da Cecília e começou a fazer as malas para a partida para o Grafanil, regresso 
que se deu a 23 de Janeiro de 1972.  
     O balanço da nossa estadia no Uíge saldou-se em quatro ataques ao 
aquartelamento, um ataque na picada, duas minas, alguns feridos sem 
gravidade e um morto por acidente com arma de fogo, o soldado Emanuel 
Firmino Nunes Aguiar, conhecido por “Maria”.  
 

Em Luanda, na Prevenção  
 

     Regressados a Luanda ficámos na Prevenção fazendo patrulhamentos à 
volta da cidade e também serviço de policiamento militar.  
     Vivemos uma época bem agitada, pois foi durante a nossa permanência 
que se deu a explosão dos paióis do Grafanil e o incidente de 20 de Fevereiro 
de 1972, entre a Polícia Militar e elementos da 30ª Companhia de Comandos, 
do qual resultou a morte de dois soldados Comandos e oito feridos militares e 
um civil.  

                                                
5 O B.Caç.2910 chegou a Angola a 11.04.1970 e embaçou de regresso a 07.06.1972. 
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      Como se não bastasse as flagelações e minas que sofremos tivemos 
também a nossa batalha da casa, travada entre os companheiros açorianos e os 
angolanos, que foi o culminar de uma rivalidade conflituosa entre brancos e 
negros.  
     Apesar disso, sobrou tempo para tomarmos banho nas belas praias da Ilha e 
da Corimba, para passearmos pelas avenidas, para vermos filmes românticos e 
de acção nas belas salas de cinema, para conhecermos bonitas angolanas e nos 
encharcámos de cerveja e marisco no «Amazonas». 
 

Operação no Zenza  
 

     A nossa estadia repousante de Luanda seria interrompida na segunda 
semana de Março de 1972, quando fomos chamados para participar na 
operação “Sequência”, que se realizou entre 12 e 18 de Março de 1972, ao 
longo do Rios Zenza e Bengo, no Cuanza Norte, para detecção de grupos de 
infiltração do MPLA. Participámos juntamente com várias unidades, 
nomeadamente o Batalhão de Intervenção, e as tropas especiais.  
     Durante a deslocação para a base tivemos um acidente com uma viatura 
que se despistou, do qual resultaram alguns feridos.  
     Numa clareira aberta na floresta pela Engenharia esperava-nos a nossa base 
de operações, onde não faltavam algumas comodidades e equipamentos a que 
não estávamos habituados.     
     Nos dias imediatos saímos em grupos de dois pelotões acompanhados de 
guias e carregadores, que transportavam os nossos equipamentos.  
     O que mais marcou o autor destas linhas foram as «covas de lobo» que 
dissimuladamente nos esperavam. Todavia, os contactos com o inimigo e as 
baixas não foram felizmente da nossa unidade.  

 
Mamarrosa e Luvo  

 
     Na madrugada de 7 de Abril de 1972 partimos novamente para o Norte, 
desta feita para o distrito do Zaire, com destino à Mamarrosa e Luvo. 
Viajámos através de paisagens que já conhecíamos, observando rostos 
apáticos sentados à porta das tabancas nas povoações por onde íamos 
passando.  
     Na primeira noite da viagem pernoitámos em Ambriz e na segunda em S. 
Salvador do Zaire (sede de sector), de onde na manhã do dia 9 seguimos para 
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a Mamarrosa guiados por um pelotão da companhia anfitriã, a C.Caç.2676, 
que nos levou ao nosso destino. Sabendo que já éramos «velhinhos» de oito 
meses e também irmãos do B.I.I.17, não fomos recebidos com o arraial da 
praxe6.  
     A Mamarrosa era uma povoação com um aquartelamento de tropa que 
protegia uma fazenda de café com serração, cujo proprietário tinha o nome de 
Salvador Beltrão. O quartel tinha boas condições de alojamento, pois antes de 
nós tinha sido sede de batalhões e das suas Companhias de Comando e 
Serviços (C.C.S.)7.  
     Aqui ficámos adidos ao subsector de Cuimba, do Batalhão de Artilharia 
3859, que tinha subunidades em Buela, Calambata, Noqui e Luvaca, e uma 
companhia adida na Canga, a C.Caç.3372. 

 

 
Quartel da Mamarrosa  

 
     Ao lado existia a sanzala de trabalhadores que de manhã seguiam em fila 
para o trabalho protegidos por guardas armados.   

                                                
6 A CCaç.2676 era igualmente do BII17, de Angra do Heroísmo, tendo chegado a Angola a 
26.03.1970 e embarcado de regresso em Abril de 1972.  
7 O último batalhão com CCS na Mamarrosa tinha sido o BCaç.2890, que aqui chegou em 
Dezembro de 1969, tendo mudado em Junho de 1970 para Cuimba. Antes destes tinham estado a 
CCS do BCaç.1930 (1967-69), a CCS do BCaç.1900 (1966-67), a CCS do BCaç.595 (1966-65), a 
CCS do BArt.1852 (1965), a CCS do BCav.631, e a CArt.102 (1961-62).  
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     Junto à fronteira com a República do Zaire,8 tínhamos o destacamento do 
Luvo, uma vila despovoada de gente e posto fronteiriço com alfândega.  
     Este segundo ano de comissão seria o mais difícil e arriscado, pois para 
além das inúmeras saídas operacionais ao longo da fronteira congolesa 
tivemos um ataque ao aquartelamento da Mamarrosa e do Luvo, na 
madrugada de 22 de Outubro de 1972, e cinco meses depois, na noite de 26 de 
Março de 1973, outro ataque ao Luvo. 
     No dia 2 de Fevereiro de 1973, tivemos uma mina anticarro na picada, que 
destruiu uma Berliet e fez quatro feridos, entre os quais o alferes Benjamim 
Pinto, que comandava a coluna. A deflagração deu-se depois da coluna ter 
encontrado uma fogueira ainda activa, no cruzamento das picadas 
Canga/M´Pozo/M´Pala com Mamarrosa/Luvo, onde tinha sido queimada a 
placa em madeira, que assinalava estas direcções. Três dos feridos foram 
evacuados para Luanda9.  

 

 
Vista aérea do destacamento do Luvo  

 

                                                
8 A República do Congo-Kinshasa, tinha passado a chamar-se República do Zaire, a partir de 27 
de Outubro de 1971. Antigamente chamara-se República Democrática do Congo, e antes 
República do Congo. 
9 Informações preciosas colhidas no blog http://cc3413.wordpress.com, do nosso companheiro 
Mário Mendes.  
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     Três dias depois, a 5 de Fevereiro, deu-se outro rebentamento de mina, 
desta vez num Unimog, que matou o soldado condutor-auto António de 
Amaral Machado e fez dois feridos. Em ambos os casos os feridos foram 
evacuados para o hospital do comando de sector, em S. Salvador, sendo os 
casos mais graves tratados no hospital de Luanda.  
     Dias depois um Unimog rebentou uma mina anti-pessoal, que tinha sido 
colocada nas imediações da mina que tinha explodido debaixo da Berliet.  
     Tivemos ainda um contacto frente a frente com um grupo da FNLA e uma 
sorte incrível, pois enfrentámos a brigada do “Pedro Afamado”.  
     Neste período também destacámos alguns grupos de combate que andaram 
de terra em terra na escolta ao MVL, a coluna de viaturas civis que saída de 
Luanda reabastecia as povoações e quartéis.  
     Na Mamarrosa e Luvo iríamos passar o resto da comissão, apesar de em 
Janeiro de 1973 termos estado para regressar a Luanda.  
     Fomos uma Companhia que seguramente fez história na Guerra Colonial e 
graças ao Divino Espírito Santo dos ilhéus, que sempre nos acompanhou, nada 
de muito grave nos aconteceu, para além dos dois mortos, vários feridos e 
muitos cacimbados.  

 

 
O memorial deixado na Mamarrosa  
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O Fim da Comissão  
 

     A mensagem tão esperada para partirmos chegou, finalmente, numa tarde 
de fim de Agosto. Nessa noite houve lugar a festejos, que duraram até de 
madrugada.   
     Os nossos substitutos da Companhia de Cavalaria 8453/73, com o nome de 
guerra de «Os Felinos» chegaram finalmente na primeira quinzena de 
Setembro, metidos na sua farda nova e engomada, inexperientes como nós 
éramos dois anos atrás10.  
     No dia 8 de Setembro saiu da Mamarrosa a caminho de Luanda a primeira 
vaga da unidade, composta por metade da Companhia, tendo os restantes 
elementos partido no dia 18 do mesmo mês.  
     Connosco vinham também as boas e as más recordações vividas ao longo 
de 20 meses.  
     Luanda esperava-nos para o embarque, que se deu a 2 de Outubro de 1973, 
desta vez num moderno Boeing 707 da Força Aérea Portuguesa (FAP). A 
chegada a Lisboa, ao aeroporto de Figo Maduro, deu-se no mesmo dia, e 
seguidamente fomos transportados para o RALIS, onde teve lugar a despedida 
e a passagem à disponibilidade.  
 

Constituição da Companhia   
 
     Na Ordem de Serviço da R.M.A. existente no Arquivo Geral do Exército 
consta apenas os nomes dos 125 elementos da Companhia desembarcados em 
Angola, faltando nela os cerca de 40 angolanos (cabos e soldados atiradores), 
que aí ingressaram na unidade, vindos dos Regimentos de Infantaria de 
Luanda, Nova Lisboa e Sá da Bandeira. Assim, os nomes dos poucos 
companheiros angolanos que constam da relação devem-se ao exercício de 
memória de alguns de nós, e têm na maior parte dos casos o nome incompleto 
e a ausência do número mecanográfico.  
 

                                                
10 Esta unidade foi violentamente atacada na Mamarrosa, na noite de 23 de Junho de 1974, e no 
Luvo a 29 de Julho. Segundo um texto publicado por Manuel Aldeias (que aqui esteve como 
soldado operador de transmissões), o MPLA pressionou com ataques na tentativa de se adiantar 
aos outros movimentos e forçar um rápido reconhecimento da independência. 
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     Oficiais 
     Capitão de infantaria QP 10592511 Carlos Augusto da Silva Ribeiro11 
(Amadora), Comandante. 
     Alferes miliciano de operações de infantaria 03372368 João Batista 
Fernandes (Porto), Cmdt. 1.º Grupo de Combate e adjunto de comando. 
     Alferes miliciano atirador 10077969 Albino de Azevedo Almeida Igrejas 
(Mindelo) – Cmdt. 3.º Grupo de Combate.  
     Alferes miliciano atirador 14292469 Luciano Ornelas Cruz Dias (Porto), 
Cmdt. 4.º Grupo de Combate.  
     Alferes miliciano atirador 14701370 Benjamim Amorim Pinto (Sanguedo), 
Cmdt. 2.º Grupo de Combate.  
     Alferes miliciano médico Jorge Horta (Lisboa)12.   

  
Sargentos 
     1.º Sargento de infantaria QP 50068211 Manuel Rodrigues Lima Ramalho, 
chefe da Secretaria. Já falecido.    
     1.º Sargento de infantaria QP 50148511 José Carlos da Luz (Odivelas), 4.º 
Grupo de Combate e Secretaria. 
     Furriel miliciano enfermeiro 01078470 José do Sacramento Correia 
(Ferragudo/Lagoa).   
     Furriel miliciano vagomestre 17199370 José Lopes da Silva (Santa Maria 
da Feira).   
     Furriel miliciano mecânico auto-rodas 12768570 Fernando Jerónimo M. 
Azevedo (Braga). 
     Furriel miliciano de transmissões de infantaria 12567870 João Marcelino 
L. Valdez (Setúbal).  
     Furriel miliciano de armas pesadas de infantaria 01076470 Benjamim 
Francisco Marques (Marco de Canaveses), 3.º Grupo de Combate. 
     Furriel miliciano atirador de infantaria 09931370 Joaquim Gamaliel Varela 
Alves (Montemor-o-Novo), 1.º GC.  
     Furriel miliciano de operações especiais (Ranger) 02074270 Rogério 
Andrade Teixeira (Alvarelhos), 1.º GC.    
     Furriel miliciano atirador 15044770 Armindo Gonçalves Rodrigues 
(Melgaço), 1.º GC. 

                                                
11 É actualmente coronel aposentado, nunca tendo faltado a nenhum encontro da Companhia.  
12 Só ficou adido à companhia na Mamarrosa. 
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     Furriel miliciano atirador 02755270 Fausto Pinheiro Maia (Cantanhede), 
2.º GC. 
     Furriel miliciano atirador 04703670 Mário Mendes13 (Castelo Branco), 
Cmdt da 1.ª secção/2.º GC. 
     Furriel miliciano atirador 03028270 António Armando N. Penedo (Figueira 
da Foz), 2.º GC. 
     Furriel miliciano atirador 03236870 Aníbal José Martins Rosa Gaspar 
(Lisboa), 3.º GC. 
     Furriel miliciano atirador 12754670 Porfírio António Caetano das Neves 
(Portela LRS), 3.º GC. 
     Furriel miliciano atirador 10437170 Fernando da Silva Morais 
(Carcavelos), 4.º GC.   
     Furriel miliciano atirador 09504370 Amândio Ferreira Leitão (Palmela), 4.º 
GC.  

  
     Praças 
     1.º Cabo escriturário 16861970 José Alberto R. Gaspar (Parede).  
    1.º Cabo operador de cripto 00031270 Manuel José da Graça Menino 
(Santarém).  
     1.º Cabo operador de cripto 14079570 José da Costa Amorim (Porto). 
     1.º Cabo radiotelegrafista 00861070 Humberto Manuel da Silva Caldeira 
(Amadora).  
     1.º Cabo radiotelegrafista 18162770 Abílio Ferreira (Braga).  
     1.º Cabo auxiliar de enfermeiro 06990569 Fernando Albino Duarte Silva 
(Ermesinde).   
     1.º Cabo auxiliar de enfermeiro 06609370 Pedro Manuel Pereira14 
(Barreiro). 
     1.º Cabo auxiliar de enfermeiro 07863670 António José Araújo Moreira 
(Porto).   
     1.º Cabo auxiliar de enfermeiro 13814170 Casimiro Pereira (Braga).  
     1.º Cabo padeiro 00096671 Joaquim Estrela Martins (Covilhã).   

                                                
13 Mário Mendes é o autor do site e do log sobre a Companhia, cujas moradas são:  
http://cc3413.wordpress.com    
http://cc3413.planetaclix.pt/index.htm  
14 Pedro Manuel Pereira é doutorado em História pela Universidade de Sevilha, autor de alguns 
livros, e também de textos sobre a Guerra Colonial. Foi presidente da direcção da Associação dos 
Antigos Combatentes do Algarve. 
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     1.º Cabo cozinheiro 13888670 António Vieira Pereira (Maia).  
     1.º Cabo corneteiro 15417170 Emílio José Fidalgo.  
     1.º Cabo mecânico auto-rodas 06876270 Manuel Gonçalves Ambrósio 
(Belmonte). 
     1.º Cabo mecânico de armas 12358770 Emílio Fernando Mesquita Vilar. 
     1.º Cabo condutor-auto 00740171 António José de Sampaio Giesta 
(Açores). 
     1.º Cabo condutor-auto 03225771 Francisco Gabriel Fagundes Romão 
(Açores). 
     1.º Cabo apontador de metralhadora 02230670 Manuel Dutra de Lima 
(Porto Judeu/Terceira/Açores), 1.ª secção/ 2.º GC. 
     1.º Cabo apontador de metralhadora 14236771 Manuel Honório da Silva 
Cordeiro.  
     1.º Cabo apontador de morteiro médio 03780671 Custódio Magalhães 
Teixeira (Maia). 
     1.º Cabo apontador de morteiro médio 07778270 António de Carvalho.  
     1.º Cabo atirador 06470170 António Lizuarte Brasil Alves (Açores). 
     1.º Cabo atirador 08469071 António Domingos Araújo Grilo (Açores).  
     1.º Cabo atirador 07495871 Francisco Manuel da Costa Simas (S. 
Miguel/Açores) – 1.ª secção/2.º GC.  
     1.º Cabo atirador 07881371 Horácio Moniz de Medeiros (Açores). 
     1.º Cabo atirador 0362271 Eduardo de Assunção Medeiros Reis (Açores), 
3.º GC.  
     1.º Cabo atirador 10598171 Ramiro Andrade de Medeiros Carreiro 
(Açores). 
     1.º Cabo atirador 09966571 João de Sousa Pereira (Açores). 
     1.º Cabo atirador 07135671 Eduardo Torres de Sousa Duarte (Açores). 
     1.º Cabo atirador 07536771 Miguel Maurício de Chaves (Açores).  
     1.º Cabo atirador 08104071 Carlos António Ávila Bettencourt (Açores) – 
3.º GC. 
     1.º Cabo atirador 09802971 Henrique César Furtado da Câmara (Açores). 
     1.º Cabo atirador 09741071 Manuel Gabriel Garcia Moniz (Açores). 
     1.º Cabo de infantaria Carlos Manuel R. S. Jardim (Angola).  
     1.º Cabo de infantaria … Santos (Angola) – 3.º GC.  
     1.º Cabo de infantaria …Tomé (Angola) – 3.º GC.  
     1.º Cabo de infantaria … Xamuzeba (Angola) – 1.º GC. 
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     Soldado radiotelegrafista 02155570 Avelino Vale de Carvalho (Barcelos).     
     Soldado radiotelegrafista 04756470 Emílio Santos Proença (S. Domingos 
de Rana). 
     Soldado de transmissões de Infantaria 07602270 José Rosa Sampaio15 
(Monchique). 
     Soldado de transmissões de Infantaria 10668870 António Luís Fernandes 
de Oliveira (Évora).  
     Soldado de transmissões de Infantaria 11024770 Victor Manuel Ferreira 
Tomás (Lisboa). 
     Soldado de transmissões de Infantaria 19745770 Manuel Guedes de 
Almeida (Vila Nova de Gaia). 
     Soldado mecânico auto-rodas 04088470 António Carvalho Faria de Araújo 
(Famalicão). 
     Soldado mecânico auto-rodas 04895770 Manuel Magalhães Gonçalves 
Poças (Braga). 
     Soldado condutor-auto 07120771 António Fernando Dutra Godinho 
(Açores).  
     Soldado condutor-auto 07164471 José Luís Carvalho (S. Miguel/Açores). 
     Soldado condutor-auto 07784271 Francisco Martins Gonçalves Valadão 
(Açores). Já falecido. 
     Soldado condutor-auto 07826571 Aguinaldo José da Costa Mota (Açores).  
     Soldado condutor-auto 07859771 Bernardino Pereira Carvalho Lopes 
(Açores). 
     Soldado condutor-auto 07838571 Benjamim Faria Pereira dos Reis 
(Açores).  
     Soldado condutor-auto 07951271 João Manuel Cordeiro de Sousa 
(Açores).  
     Soldado condutor-auto 07997171 Carlos Alberto da Silva Bettencourt 
Costa (Açores). 

                                                
15 Autor deste trabalho, José Rosa Sampaio assentou praça em Elvas, em Outubro de 1970, e fez 
depois a Guerra Colonial, em Angola, entre 1971-73, como soldado especialista de Transmissões 
de Infantaria. Formou-se depois em Gestão de Restauração, na Suíça, onde foi quadro superior 
entre 1981/1993, e uma vez regressado licenciou-se em História, tendo sido jornalista e professor 
do ensino público, de que está hoje aposentado. É autor de várias publicações sobre História, 
algumas delas focando a Guerra Colonial.  
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     Soldado condutor-auto 08401371 Luís Fernando da Costa Sousa (Açores).  
     Soldado condutor-auto 08655171 Alfredo Manuel da Silva Pereira 
(Açores).  
     Soldado condutor-auto 08883871 Luís Carlos Feliciano Ferreira (Açores).  
     Soldado condutor-auto 08414671 António de Amaral Machado (Açores). 
Morto por uma mina A/C, entre a Mamarrosa e S. Salvador, em 05.02.197316. 
     Soldado corneteiro 15188770 António Vieira Martins (Cartaxo).  
     Soldado corneteiro 15215070 Luís dos Santos Coelho (Salvaterra de 
Magos).  
     Soldado corneteiro 14749770 António Carlos Damásio Gonçalves 
(Salvaterra de Magos). 
     Soldado corneteiro 15066370 Manuel Maria Monteiro Cardoso.  
     Soldado cozinheiro 08749770 Manuel Joaquim Calixto Fontoura.  
     Soldado auxiliar de cozinheiro 19158870 Manuel Viveiros Botelho.   
     Soldado auxiliar de cozinheiro 00407571 José Tadeu Alvares Coelho.  
     Soldado apontador de morteiro médio 03110071 Manuel da Cunha Pereira 
(Braga). 
     Soldado apontador de morteiro médio 03143671 Artur Martins.  
     Soldado atirador 02987871Luís Carlos Soares de Teives (Açores).  
     Soldado atirador 03665471 Miguel Pavão Melo (Açores). 
     Soldado atirador 03675571 António Fernando da Silveira (Açores). 
     Soldado atirador 03722471 Norberto Jacinto Ribeiro (Açores). 
     Soldado atirador 03763671 Augusto Carvalho Santos Coroa (Açores). 
     Soldado atirador 03928371 Carlos Eurico Rodrigues Simas Ferreira 
(Açores). 
     Soldado atirador 03946471 Tomás Alberto da Silva Geraldo (Açores). 
     Soldado atirador 03989071 Francisco Leal da Silva (Açores). 
     Soldado atirador 04077771 Jorge Manuel Rodrigues Moreira (Açores).   
     Soldado atirador 04286071 David de Araújo Almeida (Açores).  
     Soldado atirador 04346471 Edgardo Pereira da Silva (Açores).  
     Soldado atirador 04464671 Francisco de Sousa Gil (Açores). 
     Soldado atirador 04613071 Joel Furtado Carreiro (Açores). Já falecido. 
     Soldado atirador 04614471 João Tomaz Rodrigues Dutra (Açores). 
     Soldado atirador 04942071 José dos Reis Travassos (Açores).  

                                                
16 Era natural do concelho de S. Roque, da ilha do Pico, onde foi sepultado. 
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     Soldado atirador 04971671 António Bernardo Garcia (Açores). 
     Soldado atirador 05098171 António Moniz Simão (Açores). 
     Soldado atirador 05133771 Francisco Vieira Dinis (Açores), 3.º GC. Já 
falecido. 
     Soldado atirador 95180871 Edmundo Manuel Machado Ramos (Açores).  
     Soldado atirador 05667771 João Rodrigues de Sousa Machado (Açores). 
     Soldado atirador 05741571 Francisco Xavier Vieira Lopes (Açores). 
     Soldado atirador 05747571 José Celestino Nunes (Açores). 
     Soldado atirador 05792171 José António Gregório Pavão (Açores). 
     Soldado atirador 05911971 Gabriel Ávila (Açores). 
     Soldado atirador 05913971 José Leonildo Faria (Açores). 
     Soldado atirador 05922371 Carlos Cabral Pimentel (Açores). 
     Soldado atirador 06028271 João Carlos Vieira Botelho (Açores). 
     Soldado atirador 06154871 Silvino Manuel Raposo de Resende (Açores). 
     Soldado atirador 06256971 António Rodrigues Miranda (Açores). 
     Soldado atirador 06295771 Manuel Leonardo da Costa Ledo (Açores). 
     Soldado atirador 06335071 Eduardo Mota Teixeira (Açores).  
     Soldado atirador 06346071 Isidro Cabral Fernandes (Açores). 
     Soldado atirador 06377571 Luís Alberto Correia de Oliveira. (Açores). 
     Soldado atirador 06391271 Artur Tomás da Costa Oliveira (Açores). 
     Soldado atirador 15615671 Abílio Moreira Nunes (Açores). 
     Soldado atirador 15900471 Adolfo Clarêncio R. Martins (Açores).  
     Soldado atirador 15990371 Manuel Fernando da Silva Teixeira Quadros 
(Açores). 
     Soldado atirador 16228471 Luís Manuel Correia de Melo (Açores). 
     Soldado atirador 16541771 José Manuel Lima Rita (Açores), 1.ª secção/2.º 
GC. 
     Soldado atirador 17831771 Manuel Brasídio Moniz (Açores). 
     Soldado atirador 18090471 Manuel Deodato Marques da Silva (Açores). 
     Soldado atirador 19072371 Jorge Alberto Pacheco (Açores). 
     Soldado de Infantaria Emanuel Firmino Nunes Aguiar (Angola). Falecido 
em acidente com arma de fogo, na Cecília, a 22.12.197117.  
     Soldado de infantaria “Nené” (Angola), 1.ª secção/2.º GC.  
     Soldado de infantaria Tomás Caxique (Angola), 1.ª secção/ 2.º GC. 

                                                
17 Era natural de Santo António/Funchal, mas morava em Angola e tinha sido incorporado no 
RI22, de Sá da Bandeira. 
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     Soldado de infantaria Tomás Máquina (Angola), 1.ª secção/ 2.º GC. 
     Soldado de infantaria José Manuel da Costa “Solasol” (Angola), 1.ª 
secção/2.º GC.  
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