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A acção militar nos Dembos: um Testemunho
Exmo Senhor Prof. Doutor Aires Barros,
Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa
Exmo Senhor Prof. Doutor Vermelho do Corral, Presidente da
Secção de Antropologia.
Exmo Senhor Ten.General João Carlos Geraldes,
Presidente da Secção de Ciências Militares
Exmo Senhor Ten.General António Gonçalves Ribeiro,
Director do projecto em que se integra esta minha intervenção
Minhas Senhoras e meus Senhores
Começo por me manifestar honrado com o convite do Senhor Presidente da Sociedade de
Geografia para integrar no ciclo de conferências organizado pela Secção de Ciências Militares
o meu testemunho como participante na acção militar numa área dos DEMBOS, no período
inicial da guerra em Angola.
Haverá decerto outros contributos porventura mais esclarecedores da evolução da situação
militar naquela região, no período conturbado em questão, nomeadamente a partir da
ocupação de NAMBUANGONGO e da PEDRA VERDE em Agosto de 1961.
O meu batalhão – Batalhão de Caçadores 186, auto intitulado “Batalhão do Aço”, nome pelo
qual ficou mais conhecido – apenas entrou em quadrícula nos DEMBOS em Junho de 1962.
Na então Província Ultramarina de Angola, após os acontecimentos da BAIXA DE
CASSANGE em Janeiro de 1961, seguidos dos ataques em LUANDA às cadeias e esquadra
da Polícia em Fevereiro, a previsível rebelião liderada por organizações independentistas
tinha culminado, a partir de 15 de Março, com os hediondos massacres no norte.
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Embora as autoridades militares em Angola já viessem a alertar o Governo Central sobre a
escassez das forças armadas presentes na Província, tendo em vista a previsão da eclosão e
posterior alastramento do conflito, só em 13 de Abril Salazar, investido nas funções de
ministro da Defesa, uma vez demitido Botelho Moniz, proclamou a célebre frase: “Para
Angola rapidamente e em força”. A barbárie associada à sublevação de 15 de Março
contribuíra decisivamente para credibilizar as posições do regime baseadas na força das armas
para derrotar os revoltosos. E foi assim que, a partir de então, começou a mobilização em
larga escala de unidades metropolitanas para Angola.
O Batalhão de Caçadores 186, cujo comando e as suas subunidades tinham origem em
Unidades Mobilizadoras diferentes, concentrou-se no Campo de Instrução Militar de Santa
Margarida em Junho de 1961, onde se organizou e realizou a instrução de conjunto adequada
ao tipo de missões que iria desempenhar.
Em 18 de Julho partíamos de Lisboa a
bordo do navio “Moçambique”, onde
seguiam também o Batalhão de
Caçadores 185 e 2 Companhias do
Batalhão de Caçadores 184. Dez dias
depois desembarcávamos em LUANDA.
Tendo este meu testemunho como tema
a acção do Batalhão de Caçadores 186
nos DEMBOS, não me alongarei na
descrição da sua actividade operacional
na área de LUANDA, onde permaneceu nos primeiros 10 meses da comissão.
O comandante do Batalhão, Tenente-Coronel Gouveia Pessanha, foi nomeado comandante
interino do Sector 5 que englobava a cidade de LUANDA e uma zona de quadrícula
periférica. Este Sector pouco depois foi extinto, sendo criado o Comando do Sector L que
deixou de ter responsabilidade sobre a zona de quadrícula, e mantendo o comando do
Batalhão de Caçadores 186 como
Comando do Sector, tendo, como do
antecedente, subordinadas unidades da
guarnição normal. No entanto, as suas
companhias de caçadores 187, 189 e
192, chegaram a ser atribuídas
temporariamente como reforços a outros
Comandos de sector para a realização de
determinadas operações.
O Plano de Operações que criou o
Comando de Sector D, com sede em
QUIBAXE, em Maio de 1962,
determinou a transferência, para esse Comando, do Batalhão de Caçadores 186 atribuindo-lhe
uma zona de acção a Norte do Rio DANGE, que englobava as áreas de VISTA ALEGRE,
CAMBAMBA e MUCONDO e sendo-lhe dada de reforço a Companhia de Cavalaria 149.
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Após a rendição nas missões de segurança e defesa de LUANDA e feitos os preparativos e os
contactos com as unidades a render na nova zona de acção, o Comando do Batalhão e as suas
subunidades instalaram-se,
entre 17 de Junho e 8 de
Julho: o Comando e a
Companhia de Comando e
Serviços na Roça BOM
DESTINO a 3 Km de
VISTA
ALEGRE,
a
Companhia de Caçadores
187 em VISTA ALEGRE, a
Companhia de Caçadores
192 em CAMBAMBA, a
Companhia de Cavalaria
149 em MUCONDO e a
Companhia de Caçadores
189 na Roça S. PAULO.

Os povos dos DEMBOS, de origem bantu, pertencem ao grupo etno-lingístico Quimbundo.
Na nossa zona de acção distinguiam-se 2 sub-grupos: os Macambas e os Mahungos, embora
nalgumas zonas se verificasse já
alguma fusão.
Em toda essa área da responsabilidade
do Batalhão, assim como nas áreas
contíguas, todas as sanzalas estavam
abandonadas
e
as
populações
mantinham-se refugiadas nas densas
matas desde que, como reacção
vingativa à barbárie dos massacres
iniciados em 15 de Março do ano
anterior, muitas dessas populações
tinham sido também alvo de massacres
como represália.
A este respeito cito Franco Nogueira no
seu livro “Salazar, a Resistência”: “De
repente está criado um clima de suspeita, de ódio entre raças: os brancos vêem em cada
negro um possível terrorista; os negros vêem em cada branco um homem que se quer vingar
e que agora mata sem hesitar. Deste modo, e além das atrocidades dos assaltantes, assumem
gravidade o ataque preventivo e a retaliação indiscriminada de brancos sobre negros e
destes sobre aqueles”.
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Até ao fim de Junho apenas a Companhia 187 desenvolveu actividade operacional relevante.
As Companhias 192 e 149 estavam em sobreposição com as que iam render e a 189 ainda
estava fora do Sector.
A entrada em acção da Companhia 187 foi efectivamente determinante para a exemplar
prestação operacional do Batalhão de Caçadores 186 nos DEMBOS. Em 27 de Junho, 10 dias
apenas após a sua chegada à zona de acção, pelas 5 da manhã, aproveitando os indícios dum
caminho batido encontrado quando 5 dias antes montou uma emboscada na região do
CAMBEGE, e que coincidia com as declarações de um prisioneiro, o Comandante da
Companhia decidiu seguir pelo mesmo caminho, procurando atingir um possível refúgio do
Inimigo.
Esta acção que se desenvolveu até
às 10 horas do dia seguinte,
conduziu à descoberta e destruição
do QUARTEL ESPIRITUAL DO
DANGE, o mais importante –
como se veio a verificar depois –
de toda a área entre os rios LUICA
e DANGE e onde nessa altura se
encontravam o chefe BOMBOKO
FERRAZ MAHINGA o seu
“parceiro” SIMÃO LUCAS, que
se intitulava “Delegado e Defensor
de Angola” e cuja influência
político-religiosa sobre os povos
refugiados nas matas se verificou
ser preponderante.
As nossas tropas fizeram algumas mortes, provocaram pânico e capturaram volumosa e
importante documentação. Só mais tarde se verificou em toda a sua extensão a importância
deste êxito que marcou o início da desorganização e desmoralização dos guerrilheiros desta
área: BOMBOKO fugiu para a região de CÓLOA-QUINGUENDA, tudo indicando não mais
ter voltado à região do DANGE; SIMÃO LUCAS que propagandeava a sua invulnerabilidade
e a do QUARTEL ESPIRITUAL, atribuindo-se predicados sobrenaturais com o que
explorava o sentimento supersticioso dos nativos, viu-se obrigado a fugir para junto do
DANGE, a Sul de QUIMBUENDE DE QUIPENENE, e posteriormente para Sul daquele rio.
O seu prestígio foi rudemente abalado, facto que em muito o deve ter prejudicado quando da
sua dissidência da UPA, depois verificada. A UPA, já então transformada em FNLA,
continuou, no entanto, a ser conhecida na região pela sua sigla original.
No mês seguinte há a assinalar a Operação “VAI AÇO”, efectuada para a ocupação da região
da sanzala de ZEMBA, onde as nossas tropas não tinham ainda chegado desde o início dos
acontecimentos, e que se revestia de particular importância para o estabelecimento de uma
base que permitisse bater uma extensa área até aí inacessível, em virtude do afastamento das
bases existentes.
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A operação, que decorreu da
madrugada de 23 de Julho até ao
fim da tarde de 24, foi iniciada pela
Companhia 192, progredindo por
caminhos gentílicos de leste para
oeste, enquanto a Companhia 189,
seguida da Companhia 149
progrediam em meios auto até à
aproximação do objectivo, no
sentido de oeste para leste. O
objectivo foi atingido
pela
Companhia 192 que conseguiu
manter a surpresa, levando as
populações nativas refugiadas nas
matas a fugirem desordenadamente à sua aproximação. Contrariamente ao que se previa, a
actividade dos guerrilheiros como reacção à nossa penetração foi muito fraca, limitando-se a
tiros isolados nas regiões de CALUNGA SAMBA, sobre a Companhia 189, e da Roça
ALMENDRA, sobre a Companhia de Cavalaria 149. Para isso terá também contribuído o
apoio eficiente da Força Aérea no decorrer da operação.
A Companhia 189, após a operação “VAI AÇO”, ficou temporariamente a ocupar ZEMBA
suportando grandes privações, instalada em abrigos enterrados e com grande carência de
víveres.
Durante esse período a actividade guerrilheira intensificou-se na zona CALUNGA SAMBA –
ZEMBA atacando de emboscada, por várias vezes, as nossas colunas nesse itinerário e
reagindo aos nossos reconhecimentos ofensivos.
Especialmente em duas das
emboscadas
o
efectivo
inimigo era muito numeroso,
dispondo-se em posições das
quais dominava e cruzava
fogos sobre grande extensão
do itinerário e empregando
bastantes armas automáticas.
As nossas tropas reagiram
com prontidão e grande
agressividade o que explica
não terem sofrido baixas. No
entanto, no conjunto dos
recontros
sofremos
um
morto e quatro feridos.
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Em meados de Agosto foi
remodelado o dispositivo do nosso
Sub-Sector, deixando de lhe
pertencer a área de ZEMBA onde
passou a actuar o Centro de
Instrução 21 com vista à
constituição de uma unidade de
“Comandos”. Em contra-partida
foi-lhe
atribuída
uma
zona
estendendo-se desde a região de
CÓLOA-MUHOMBO para norte
até QUIZAMBE, o que determinou
o deslocamento da Companhia 189,
saída de ZEMBA, para a Fazenda
LIBERATO.
A partir de então foi nítida a
melhoria da actividade operacional
desenvolvida pelas subunidades, o
que se ficou a dever ao facto da mesma ter vindo a ser cada vez mais orientada, à medida que
foram surgindo prisioneiros, sem dúvida a mais rendosa origem de notícias, pelo menos em
relação à exploração imediata.
Através dessas fontes foi também possível confirmar a profunda cisão entre os chefes
BOMBOKO e SIMÃO LUCAS e a UPA, tendo os mesmos aderido ao MPLA. Aliás, mais
tarde viemos a saber que HOLDEN ROBERTO tinha já, no ano anterior, admitido em
Leopoldville que, devido à dificuldade de criar uma frente unida com o MPLA e à
intervenção da Força Aérea portuguesa, era inviável para a UPA conseguir isoladamente uma
vitória militar.
De facto, tendo a actividade de iniciativa dos
guerrilheiros contra as nossas tropas
diminuído significativamente, foi grande na
luta entre os grupos rivais. Soube-se
posteriormente, pelo recorte de várias
notícias, que um grupo da UPA, vindo de
QUISSAMBALA se tinha deslocado ao Sul
do Rio LUICA, à procura de SIMÃO
LUCAS, fazendo morticínios na sanzala de
GAMA como represália aos efectuados pelo
grupo de SIMÃO LUCAS no CAMBEGE.
Na exploração imediata das declarações de
um nativo detido numa emboscada montada
por uma força da Companhia 187, segundo as quais um grupo de guerrilheiros tinha prendido
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muita gente de uma sanzala numa mata próxima e estava a espancá-la e a matá-la, parte dessa
força dirigiu-se para lá. Sendo alvejada por rajadas de pistola-metralhadora, ripostou
imediatamente e, entrando de roldão na sanzala, provocou a fuga desordenada dos
guerrilheiros. Acção que, no entanto, nos custou um morto. Posteriormente soube-se que esse
grupo armado era uma parte do de QUISSAMBALA que andava a fazer represálias sobre os
povos afectos a BOMBOKO e SIMÃO LUCAS.
No conjunto das acções efectuadas durante
o mês de Outubro há ainda a registar a
operação sobre o quartel de MUFUQUE
por forças das Companhias 187 e 192.
Como resultado, tendo em vista a sua
futura recuperação, foram trazidos da mata
89 nativos (18 homens, 31 mulheres e 40
crianças).

Em Novembro, tendo-se mantido uma
intensa actividade das nossas tropas em
todo o Sub-Sector, a guerrilha manifestou
grande agressividade na região de MUHOMBO reagindo à penetração de um Grupo de
Combate da Companhia 189, o que levou à cooperação da Força Aérea que actuou com muita
eficiência.
Para a exploração da actuação da Força Aérea, pedida pelo Grupo de Combate empenhado no
contacto com o inimigo, saiu
outro Grupo de Combate auto
transportado
cuja
primeira
viatura sofreu a explosão de uma
mina anti-carro na picada
Fazenda
LIBERATOMUHOMBO que provocou a
morte de 5 militares e ferimentos
graves em 6, tantos quantos os
que nela eram transportados.
Simultaneamente o inimigo
desencadeou um violento ataque,
só repelido mercê da actuação
brilhante e decidida do alferes
comandante da coluna, fazendo
reagir com o seu exemplo os subordinados surpreendidos e atordoados pela violência do
sucedido.

8
Permito-me nesta altura fazer um parêntese na acção militar desenvolvida pelo meu Batalhão,
para referir algo que me ficou indelével na memória e que teve início nesse fatídico dia 17 de
Novembro de 1962.
Quando o primeiro Grupo de Combate tinha já posto cobro à reacção dos guerrilheiros e o
segundo tinha iniciado a marcha que seria pouco depois interrompida pela deflagração da
mina anti-carro, um soldado daquele primeiro grupo deu conta de que havia vida atrás de uns
arbustos. Preparava-se para atirar naquela direcção quando um camarada lhe gritou que não
disparasse pois era uma criança.
Trazida para junto das tropas a tremer de medo, foi decidido
levá-la para o aquartelamento. Deixá-la abandonada numa
zona que se sabia nem tão cedo voltar a ser percorrida pelas
populações escondidas nas matas, era, provavelmente,
condená-la à morte.
No aquartelamento na Fazenda Liberato, o estado de espírito
reinante, imediatamente após a ocorrência da morte de 5
camaradas e dos ferimentos graves em 6, era de enorme
descontrolo emocional. O alferes comandante interino da
Companhia (o capitão estava na Metrópole em férias) levou
o pequenito, que não devia ter mais de 3 anos para o seu
quarto a fim de evitar qualquer gesto de vingança
tresloucada por algum dos seus subordinados.
No dia seguinte marchou uma coluna com os corpos dos 5
militares falecidos para serem sepultados em VISTA
ALEGRE. Quando a mesma parou junto do Comando do Batalhão, o alferes que comandava a
Companhia entregou-me o pequenito que gostaria que ficasse afastado dos seus homens.
Eu chamei o segundo sargento miliciano Dorindo Carvalho, meu auxiliar na secção de
Operações e Informações, para, naquelas circunstâncias, tomar a seu cargo a criança.
Acolhido no grupo de sargentos milicianos onde foi
amimado e lhe foi dado o nome de Adão, e por ser um
menino entre os “frades” (como eles se intitulavam), com o
apelido de Marcelino, depressa se integrou na nossa vida
diária, acarinhado por todos os militares na Roça BOM
DESTINO. Mas o afecto do Dorindo para com o Adão e do
Adão para com o Dorindo (Dilindo, como ele o chamava),
foi crescendo, tornando-os praticamente inseparáveis.
Com a aproximação do regresso a LISBOA, o sargento
Dorindo decidiu trazê-lo, já que a separação não era boa para
ele e principalmente para o pequeno Adão que, ficando, não
teria qualquer futuro. A única possibilidade que então
admitia era a de o colocar na Casa do Gaiato.
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No regresso a LISBOA, enquanto o sargento Dorindo seguia para Castelo Branco para ser
desmobilizado, o Adão ficou com os seus pais. Mas esta situação, tida inicialmente como
temporária, passou a ser definitiva.
Foi assim, em ambiente fraterno, que decorreu a adolescência desta criança e a sua entrada na
vida adulta, no seio duma família que também foi e continua a ser a sua. (O Adão e o filho do
Dorindo são para tudo e todos verdadeiros irmãos). Dessa família recebeu a educação e os
princípios morais e cívicos que fizeram dele um homem respeitado, casado com uma senhora
angolana de quem tem dois filhos… que chamam avós ao Dorindo e a sua Mulher.
Fechado o parêntese com a resumida história do pequeno Adão, voltemos à acção militar do
Batalhão 186 nos DEMBOS.

Ainda no mês de Novembro de 1962 foi dado início a nova remodelação do dispositivo do
nosso Sub-Sector que voltou a ter à sua responsabilidade a zona de acção de ZEMBA, onde
entretanto tinha sido edificado um amplo aquartelamento pré-fabricado em madeira e aberta
uma pista para aviões ligeiros.

A zona de acção de MUCONDO até então da responsabilidade da Companhia de Cavalaria
149, em reforço do Batalhão 186, deixou de pertencer ao nosso Sub-Sector e essa Companhia,
sendo aí rendida, deixou também de o reforçar. A zona de acção da Fazenda LIBERATO
deixou igualmente de pertencer ao nosso Sub-Sector.
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Estas alterações motivaram os seguintes
movimentos: a Companhia 192 deixou
CAMBAMBA e fixou-se em ZEMBA, onde
se instalaram também, já em Dezembro, o
Comando do Batalhão e a Companhia de
Comando e Serviços que estavam na Roça
BOM DESTINO. Por seu turno a Companhia
189 saíu da Fazenda LIBERATO e instalouse em CAMBAMBA.
A actividade operacional das duas
Companhias que viram alteradas as
respectivas zonas de acção incidiu
preferencialmente
em
reconhecimentos
ofensivos durante o mês de Dezembro. Em
especial na área de ZEMBA o inimigo
revelou-se activo ainda que com pouca
agressividade.
Em Janeiro, após planeamento baseado nas declarações de um apresentado na área do
Batalhão vizinho, forças da Companhia 189, reforçadas com 2 secções do Grupo de
Comandos desse Sub-Sector, executaram um golpe de mão sobre o “quartel” de CAUANGA
que foi destruído causando várias baixas ao inimigo.
Também nesse mês a UPA iniciou uma
tentativa para reorganização dos seus
núcleos a Sul do rio LUICA,
praticamente desmantelados pelas acções
das nossas tropas e em virtude das lutas
entre este partido e o MPLA. Tendo sido
colhidas informações sobre a última
localização do “quartel” de QUIPUNGO
(CAMBEGE) a Companhia 187 montou
um golpe de mão sobre ele, destruindo-o.
Continuou, assim, a obter êxitos que lhe
permitiram fazer mais prisioneiros entre
os guerrilheiros e trazer das matas mais
elementos da população.
No início de Janeiro de 1963 existiam já em VISTA ALEGRE cerca de 300 nativos sobre os
quais recaía o nosso esforço de recuperação. Muitos deles tinham sido aprisionados o que
dava a este trabalho características talvez inéditas. Preferiu seguir-se o critério de lhes ser
dada relativa liberdade, admitindo que alguns pudessem fugir – e alguns casos de fuga se
verificaram – assentando os nossos planos de acção psicológica em lhes sugerir a conclusão
das vantagens do nosso convívio.
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Ainda nesse mês iniciou-se uma nova fase na campanha psicológica, conjugada com panfletos
lançados por avião e interessando os próprios nativos, considerados recuperados ou em vias
de recuperação, no aliciamento das populações refugiadas nas matas.

Foram então lançados ao encontro dos respectivos povos homens dos dembados de
CAMBEGE, BUNGO, QUIPENENE e MUFUQUE. Todos eles voltaram, com excepção dos
de MUFUQUE que se soube posteriormente terem sido presos pelos guerrilheiros.
Em Fevereiro foi organizado um “grupo de combate” voluntário, constituído por nativos exprisioneiros e apresentados. Começaram por acompanhar as nossas tropas como batedores e
pisteiros, no que revelaram extraordinária eficiência. Aos mais evoluídos e desembaraçados
foram dadas algumas missões específicas que desempenharam com êxito, demonstrando ser
leais auxiliares e corajosos executantes. Por se ter verificado que a existência de nativos
vindos das matas, vivendo livremente junto da tropa de VISTA ALEGRE constituía um
importante trunfo psicológico, foi decidido transferir para CAMBAMBA os nativos oriundos
dessa região e reconstruir a antiga sanzala de CAMBAMBA, nas imediações do
aquartelamento, com vista a conseguir com isso efeito idêntico.
O período das grandes chuvas em Março e agravado em Abril criou dificuldades acrescidas à
actividade das nossas tropas. Com as cheias dos rios algumas pontes e pontões abateram,
exigindo grande esforço do Pelotão de
Sapadores para a sua reconstrução
provisória de modo a permitir o trânsito de
viaturas nas estradas e picadas da zona de
acção, quase todas em péssimo estado.
No deslocamento para a execução desses
trabalhos de reconstrução na picada
ZEMBA-CALUNGA SAMBA o Pelotão
de Sapadores foi alvo de emboscadas, por
duas vezes, sofrendo numa delas 1 morto
e 1ferido grave.
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Em Maio, forças da Companhia 189 destruíram o “quartel” de QUITALA, cuja nova
localização, já na margem direita do rio SUEGE, foi conhecida através de um prisioneiro. Em
Junho um objectivo referenciado pela Força Aérea foi atacado por forças da Companhia 192,
sendo destruídos 4 acampamentos do inimigo
As apresentações na área de VISTA ALEGRE que vinham a processar-se num ritmo lento, à
média aproximada de 35 nativos por mês em Abril e Maio, passaram em Junho a tomar
carácter
de
quase
generalidade, acelerando
deste modo a perspectiva
de pacificação da área.
Também nesse mês, na
sequência de informações
de prisioneiros feitos pela
Companhia 189 e pela
acção de um grupo de
nativos recuperados foi
possível
obter
a
apresentação da maioria
do povo da antiga sanzala
de CAMBAMBA.

Dada a situação nestas duas áreas onde o inimigo passou a não poder controlar eficazmente a
maioria dos povos ainda nas matas, foi orientada, por meio de directivas, uma acção
psicossocial coordenada através de acções constantes
de proximidade, de modo a conseguir-se a
apresentação em massa das populações e a sua
integração numa vivência normal com o adequado
apoio sanitário prestado pelas nossas tropas.

13
Em Julho, foi de novo alterado
o dispositivo do Batalhão 186.
Manteve a responsabilidade
pelas áreas de VISTA
ALEGRE e CAMBAMBA,
passando ainda a ter a seu
cargo uma extensa zona de
acção a Sul do rio DANGE.
Deixou, no entanto, a área de
ZEMBA. A Companhia 192,
aí estacionada, foi transferida
para BOLONGONGO e o
Comando do Batalhão e a
Companhia de Comando e Serviços regressaram à Roça BOM DESTINO, sua instalação
inicial.
Em fins desse mês considerava-se quase completamente recuperada a área de VISTA
ALEGRE com excepção dos povos de QUISSALA e CAMBEGE ainda sob controlo da UPA.
Na área a norte do rio LUICA tinha já regressado toda a população da sanzala de
CAMBAMBA. As áreas de BULA ATUMBA e BOLONGONGO estavam do antecedente
pacificadas, com excepção de uma faixa a sul do rio DANGE, sensivelmente paralela a este
rio, onde a acção de SIMÃO LUCAS sobre as populações continuava a evitar a total
apresentação dos povos ainda refugiados nas matas.
Durante a sua permanência nos DEMBOS, de Junho de 1962 a Agosto de 1963,a persistente
actividade do Batalhão para a recuperação das populações nativas refugiadas nas matas
obteve os seguintes resultados:
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Relativamente aos nativos trazidos das matas é de salientar que os 325 homens pertenciam a
vários a núcleos activos da guerrilha e que foram aprisionados, mas sendo a maioria
elementos das populações vivendo nas matas sob controlo da guerrilha. As 560 mulheres e as
755 crianças trazidas das matas como resultado de operações realizadas eram, obviamente,
todas elas elementos das populações aí refugiadas. Os homens aprisionados foram, na sua
quase totalidade, recuperados, tornando-se cooperantes com as nossas tropas.
No final do período faziam a sua vida normal junto das nossas tropas cerca de 3.500 nativos.

Em cumprimento de determinação do Quartel-General operou-se em Agosto a rendição do
nosso Batalhão, na sua zona de acção nos DEMBOS, aí deixando sepultados no cemitério por
nós construído em VISTA ALEGRE 9 militares mortos em combate.

Para além destes, o Batalhão sofreu ainda mais dois mortos em combate, não sepultados em
VISTA ALEGRE, e 14 feridos graves.
Transferido para o Sub-Sector B2, passou a abranger as áreas de CATETE, CASSONECA e
VIANA, a norte de LUANDA. Rendido nesta zona de acção em Outubro, regressou à
Metrópole em 2 de Novembro de 1963.

Finda a permanência do Batalhão de Caçadores 186 – “o Batalhão do Aço” – nos DEMBOS,
poder-se-à destacar como resumo da sua acção nas áreas que lhe foram atribuídas, o seguinte:


Desorganizou, por acções sucessivas de contra-guerrilha, a maioria dos núcleos
inimigos em toda a zona de acção, produzindo-lhes elevado número de mortos e
feridos, fazendo muitos prisioneiros e capturando-lhes armamento.
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Ocupou a região de ZEMBA onde as nossas tropas não tinham ainda chegado e onde
a guerrilha tinha, do antecedente, concentrado importantes meios de combate.
Pacificou quase toda a área de VISTA ALEGRE e CAMBAMBA, promovendo o
regresso da quase totalidade dos povos que se mantinham refugiados nas matas,
efectuando a sua recuperação e levando-os a uma activa colaboração com as nossas
tropas.
Contribuiu para uma certa reanimação da situação económica nalgumas áreas dos
DEMBOS, já em vias de recuperação, nomeadamente tornando mais seguros os
principais itinerários, com especial referência para o troço do eixo rodoviário
LUANDA-CARMONA, incluído na zona de acção do Batalhão, cujo tráfego,
praticamente inexistente um ano antes, era já bastante razoável em meados de 1963.

JOSÉ DO NASCIMENTO DE SOUSA LUCENA
Tenente-general do Exército (ref.)
(Oficial de operações e informações do Batalhão 186, como Capitão, entre 1961 e 1963.
Palestra proferida na Sociedade de Geografia de Lisboa em 2 de Maio de 2011)

Poder Aéreo no Ultramar
A FORÇA AÉREA EM ANGOLA
1961

Abril 1974

General Aleixo Corbal

“Esquadrilha Inicial Colonial”
Humpata 1918/1921

Tópicos
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Situação em 1961
Infraestrutura
Aeronáutica
O Inimigo
1961/Abril 1974
Recursos Humanos
Meios Aéreos
Treino Operacional
Prevenção de
Acidentes

●
●

●

●
●

●

Comunicações e R/Aj
Sistemas de
Informações
Binómio
Emprego/Aprontamento
Forças Paraquedistas
Unidade Táctica de
Contra-Infiltração
Conclusões

SITUAÇÃO EM 1961-Antecedentes
1958 INÍCIO DO PLANEAMENTO DE INFRAESTRUTURAS
1959 EXERCÍCIO HIMBA
1960 BASE AÉREA EM LUANDA e Aer. Base em N'gage
8 PV-2
6 NORD-ATLAS
4 T-6 HARVARD
8 AUSTER
2 BROUSSARD
1961 18 Março início da atuação da FAP
20 Maio intervenção na Mucaba
Criação de 4 Esquadras na BA9 (Luanda) e uma Esquadra
Mista no AB 3 (N'gage)
Dificuldades na obtenção de meios aéreos

F-84

INFRAESTRUTURA AERONÁUTICA
Dispositivo Operacional
●

●
●

●
●
●
●
●

Comando e Controle
centralizados /Acção
descentralizada
Ameaças - evolução
Adaptabilidade UB's:
Apoio FT:Ops/TEVS/
Tpt Geral/ Correio
Destac. Coop. ( DC's)
Agrupamentos Aéreos
F.A. Voluntárias FAV
Regeneração potencial
Rede de combustíveis

Inimigo – evolução 1961 / ABR 1974
●

●

●

●

●
●
●

3 movimentos diferente génese étnica e ideológica,
rivalidades insanáveis,apoios externos antagónicos
1966/67 No Norte após anos consecutivos derrotado por
acções NT (e FNLA) MPLA opta por infiltração a Leste,
via Zâmbia (rota Ag.Neto) para implantar 3ªe 4ª R.M.
1968 Primeiras derrotas MPLA no Leste ( Op Carnaval )
(desvios financeiros, lutas internas, revoltas...)
1970 MPLA cria esquadrão“Angola Livre” com a
missão de aniquilar a UNITA...
1971/74 enormes revezes dos esquadrões MPLA na ZML
1973 “Revolta do Leste”:Chipenda com 1.500 dissidentes
1971/73 UNITA principalmente empenhada em obstruir
as tentativas de infiltração/implantação do MPLA

Inimigo-evolução 1961 / ABR 74
●

●

●

“modus vivendi”ZML/UNITA iniciado em 1971
(Ops.Madeira,Castor) cessa 1Jan74 com ataques
às NT em retaliação da ofensiva de 21Set73
1972/74 Norte: Colunas reab FNLA desbaratadas
pelas Ops de Contra-Infiltração. FNLA inicia
abandono dos seus últimos santuários nos Dembos
O que resta do MPLA, com poucas dezenas de
combatentes, praticamente isolados durante vários
anos, está reduzido pelas acções das NT( e FNLA)
a pequenas bolsas na proximidade de Luanda,
quase sem munições e sobrevivendo de pequenos
assaltos a cantinas isoladas
(Vassoura)

Recursos Humanos
●

●

●
●
●

Garantir a rotação de pilotos e mecânicos com
qualificações específicas por tipo de aeronave e
ainda de todo o pessoal técnico com diversos
requisitos de especialização. Coms,Meteo.Elect...
Sistema de formação massivo e de grande
especialização.Voluntariado. Cursos demorados.
Substituições individuais função das qualificações
Gestão local das colocações
Grande complexidade do processo ao nível da
administração central. Minimizar flutuações no
fluxo de rendições normais.

MEIOS AÉREOS
●
●
●
●

●
●
●
●

●

Nec.meios ligeiros,flexíveis,robustos,fácil manut.
Neste caso não houve o planeamento antecipado
Dificuldades-aquisição/recuperação meios
Embargo. A resposta possível:DO-27,T6,ALII,
C-47, NORD-ATLAS, PV-2, F-84 (em phase-out)
OGMA- produção Auster em massa (inadequado)
Mais tarde ALIII, PUMA, B-26.(Cessna,Aviocar)?
Sustentação logística do esforço de vôo (3 frentes)
Regeneração potencial de vôo - escalões LF, UB,
dOGMA Luanda e OGMA Alverca (Nord,Helis...)
Fluxo de reposição de consumíveis e rotáveis

TREINO OPERACIONAL
●

●

●

Adaptar pilotos recém formados (num sistema de
produção em massa) à nova realidade :
Pistas improvisadas
Navegação em grandes distâncias com meios
rudimentares
Condições Meteo muito traiçoeiras
Dificuldades de comunicações
Destacamentos prolongados
“Pressão” da Missão
Transformar mentalidade de aluno em capacidade
de julgamento num curto espaço de tempo
Positivo: substituições individuais

Prevenção de Acidentes
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Factores de risco: humanos, materiais, naturais
O encadeamento de factores de acidente
Ponderação do risco face à Missão
% de pilotos recém formados
Helicópteros:operação crítica TEVS, colocações
Pistas rudimentares , ou mesmo “não pistas”
Meteorologia , Navegação...
Dificuldades supervisão ( dispersão de pilotos )
Características aeronaves (Auster, DO-27,...)
Fiabilidade da manutenção
Fiabilidade dos combustíveis

Comunicações e Rádio Ajudas
●
●
●

●
●

●
●
●
●

Excelentes capacidades para a época
Facilitando apoio operl e logístico em todo o TO
Potenciando caracts diferenciais do meio aéreo:
velocidade, mobilidade, flexibilidade de emprego
Comando e Controle centralizados/acção descentr.
Rede móvel (Cmd RA/UB/aeronave/agrupamento
aéreo). Rede fixa(Cmd RA/UB/AM )
Módulo Comunicações Tácticas
Rádio Ajudas (NDB, e Radar) FAP e Aer. Civil
Capacidade limitada operação “todo-o-tempo”
Busca e Salvamento

Sistemas de Informações
●
●

●
●
●
●
●

Informação Táctica – Cooperação FAP/ FT's
Plano Permanente de Reconhecimento Sistemático
Visual e Fotográfico
Reconhecimentos prévios operações (visual e foto)
Reconhecimentos zonas limítrofes (foto )
Informação Estratégica
A nível do TO muito satisfatória
A nível central nacional inexistente no que era
mais crítico para a Força Aérea ( por falta dessa
informação FAP foi totalmente surpreendida pelo
aparecimento de nova ameaça anti-aérea SAM7)

O binómio indissociável no Poder
Aéreo : “Emprego / Aprontamento”
●

●

●

●
●
●
●

Infiltração MPLA no Leste via Zambia:
1971 Intensificação Ops na ZML:
Criação CmdAR Leste na dependência operac Cmd ZML
mas sem responsabilidades na prontidão meios( RA-AB4)
Consequências imediatas na PRONTIDÃO (regeneração
de potencial de vôo,treino operacional, acidentes...).
Necessidade plan integrado EMPREGO/APRONTAM.
Situação corrigida - recuperação gradual da prontidão
Ciclo CONSUMO HV / ciclo REGENERAÇÃO
Ciclo de regeneração inclue: L.frente -1º e 2º esc.U.BasedOGMA - OGMA Alverca – reparadores de orgãos no
estrangeiro. Orçamento... Sobressalentes... Tempo...

2ª REGIÃO AÉREA (média 1972)
●

MEIOS AÉREOS

ATRIBUIDOS

DISPONÍVEIS

T-6

22

18

DO-27

38

26

C-47

4

2

C-45

4

4

F-84

4

4

PV-2

12

6

NORD-ATLAS

10

7

SA-330 PUMA

11

4

AL-III

34

26

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

As operações com
Forças Paraquedistas
●

●

●
●
●
●
●
●

17 Março 1961 – 2 Pel 60 Homens
30 “
“
1 CCP 120 “
Apoio pops maior risco, Defesa infraests FAP
Julho 1961 – BCP21 a 4 CCP—Força Intervenção
CCFAA—Ops lançamto em paraqs (Quipedro)
ALII (Canda) Enfermeiras Prqts
ALIII
1CCP na ZML (Ninda)
23 OUT 1970 1ªOP c/ SA-330 PUMA
1971—OPS 22 dias .
Pisteiros
1971/74—OPS Contra-infiltração FNLA no Norte
Unidade Táctica de Contra-Infiltração
Regime de substituição individual

Unidade Táctica de Contra
Infiltração – UTCI
●

●

●

●
●
●
●
●

Até 1971 –Grande desgaste de meios FT e FAP
contra Bases FNLA na ZMN c/ fracos resultados.
Novos meios HeliTPT permitem implementar
alternativa: cortar linhas reab com origem Zaire
UTCI : 3ALIII, 2PUMA, 1DO-27,equipa de
pistagem+30 paras. Res:1 Comp Paras, av.NORD
Flexibilidade/Mobilidade/Velocidade/Comunics
Detecção de vestígios infiltração faixa frontª
Informações.Identificação de trilhos. Pistagem
Aprox,perseg e contacto (c/ reserva qd necessária)
Resultado:isolamento logístº bases FNLA na ZMN

CONCLUSÕES
●
●
●

●
●

●
●
●
●

Planeamento infraestruturas/dispositivo-Adequado
Planeamento de meios aéreos. Tardio ou inexist.
Dificuldade de obtenção de meios adequados .
Embargo 61. Improviso. Adaptação. Obsoletismo
Rec.humanos: As substituições individuais
Suficiente capacidade de resposta às necessidades
operacionais e logísticas das Forças Terrestres
Evolução das capacidades operacionais 1961/74
Plano de reapetrechamento meios aéreos 1974
Sustentação logística do esforço de vôo.Notável
Resultado global de 13 anos de actuação das NT
no TO de Angola reflectido pela debilidade das
forças MPLA e FNLA em todo o TO em Abril 74
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