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CRACHAT COMANDO

Os Comandos são uma força de elite do
Exército Português, com treino avançado
para a realização de operações que
envolvam alto risco. Nasceram como tropa
especial de contra guerrilha, em 1962 no
Zemba, tendo sido criados os primeiros 6
grupos. O lema dos Comandos é derivado
do verso latino da Eneida de Virgílio:
“Audaces Fortuna Juvat”, que significa “A
sorte protege os audazes”. O seu grito de
guerra,”Mama Sumé”, foi retirado de uma
tribo bantu do sul de Angola, que quer
dizer “aqui estamos prontos para o
sacrifício”. Os candidatos a Comandos
eram levados a testar as suas capacidades
até ao limite das sua resistência, no
extremo do desalento, da fadiga física e
psicológica. Levam os instruendos a níveis
de sofrimento fora do comum, mesmo em
exaustão têm de conseguir pensar para
sobreviver e para salvar os colegas, quando
necessário. Nasceram na guerra para fazer
guerra

Quartel dos Comandos

Boina Comando

O código Comando era lido
diariamente na formatura de içar
da bandeira, com uma postura de
grande respeito.
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I
C omandos - um nome para a história,
O stentando feitos gloriosos,
M uito presentes na nossa memória
A inda nos sentimos orgulhosos,
N esta pátria que cobrimos de glória,
D eixando para trás nomes famosos,
O s heróis, que como os antepassados,
S ouberam merecer ser condecorados
II
É dos Comandos que vos vou falar,
Homens escolhidos mesmo a dedo,
Duras lutas souberam conquistar,
Para fazer guerra não confessam medo,
Vão ao combate sempre para ganhar,
Com operações (1) feitas em segredo,
Coragem, valentia e destreza…
Atacam o IN (2) sempre de surpresa.
III
São como o ferro, fortes e valentes,
Parecem feitos de aço do mais duro,
Do perigo, nunca estão ausentes.
Têm coração nobre e sangue puro.
A combater são sempre exigentes.
Ultrapassam tudo, mesmo em apuro,
São preparados só para vencer
E os seus feitos vamos conhecer.

-----------------------------------------------------(1)-Refere-se a operações de guerra, que
eram preparadas em segredo, para que
funcionasse sempre o fator surpresa. Os
Comandos tinham um treino específico,
para efetuar assaltos aos acampamentos
IN. A abordagem era feita durante toda a
noite, com muita cautela, sem haver
nenhum ruído, que era fundamental para o
êxito da operação. Quando estavam todos
nas suas posições, entrávamos no quartel,
com uma frequência de tiro
impressionante, eliminando os sentinelas e
os guerrilheiros que disparavam contra
nós.
(2)-IN- é o diminutivo de inimigo.

IV
A seleção é muito exigente.
Dura, rigorosa é a instrução.
Fazem tudo rápido, de repente,
Prestam duras provas de admissão.
Na guerra estão na linha da frente,
E ao começar pela seleção,
Por coisas difíceis assim passaram
E até ao boxe se esmurraram.
V
Com o Vitor,(3), amigo de liceu,
Que em Viana ambos estudamos,
Na luta ao boxe foi parceiro meu,
Antes os golpes nós os combinamos.
“Se vocês não se batem, bato eu!”
Com garra a bater assim lutamos,
Até que o instrutor mandou parar
Porque ambos começamos a sangrar.
VI
E a Luanda quando lá chegamos,
Vindos da metrópole maçaricos, (4)
O dia inteiro assim nós não paramos,
Sempre enterrados na cabeça os quicos .(5)
Tanto era o calor, quase sufocamos.
Fizemos flexões em cima de picos,
Com as mãos e dedos dilacerados,
Fomos todos para a cama bem cansados.

----------------------------------------------------(3) Vitor Fernandes. Foi meu colega no
Liceu Nacional de Viana do Castelo, no
antigo sétimo ano de liceu(atual 12º).
Fomos ambos voluntários para os
Comandos em 1972, cujo curso foi no CIC
(Centro de Instrução de Comandos) em
Luanda.

(4)-Soldado durante o período de instrução
básica; recruta, novato.
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(5)-Quico-é um boné em pano, com uma
pala, que era utilizado no exército, quer em
instrução, quer nas operações.
VII
Era noite, uma da madrugada!(1)
Estoirados, estávamos dormindo,
Tiros, rebentamentos de granada,
Lá fora, de repente foi-se ouvindo,
“A nossa caserna foi atacada”
Pensamos que a guerra tinha vindo
Para dentro do quartel, já invadido
E que alguns de nós tinham morrido.

Em Luanda se foi ali montando
E lá no Cazenga foi construído
Apesar de existir no Grafanil
Comandos, outras tropas mais de mil.
XII
E o alferes Costa, nosso instrutor,
Que os quinze Cadetes comandava,
O Cabo e Furriel, seu monitor
Mais o Tenente que o curso tirava,(2)
Firmes, impávidos e com fervor,
Com os dois ele o grupo controlava,
Sem um minuto ter para descansar,
Sem mexer, nem a cabeça voltar.

VIII
Logo de seguida, seguidamente,
Soou uma voz no altifalante:
“Levantem-se depressa, de repente,”
Era rouca, profunda, penetrante.
“Para seres Comando, tens de ser gigante,
Tens um minuto apenas tão somente,
Na parada rápido vais formar,
No mato, uma semana vais ficar.”

XIII
“Em nada vos vamos facilitar.
O curso está cheio de loucuras,
Aqui no quartel pode já ficar,
Quem não quiser subir para as viaturas,
Porque alguns de vós vão a enterrar,”
Dizia o Costa com poucas branduras.
“Longe o curso se vai iniciar,
Para de madrugada começar.”

IX
Tudo na noite, estava apagado!
Dum lado para o outro a correr
À parada chego pouco atrasado.
Sem o quartel ainda conhecer,
No grupo entro assim desnorteado
Paguei trinta completas a sofrer,
Vejo outros colegas a pagar
E outros estão ainda a chegar.

XIV
Assim seguia a nossa companhia,
Prontos para sofrer dias horrendos,
Quando já na picada(3) prosseguia,
Com mais de quatrocentos instruendos,
Surge um ataque, cujos dividendos,
Ao saltar dos carros onde seguia
No meio de tamanha confusão,
Só um partiu o braço e outro a mão.

X
De camisola branca assim vestidos,
Cabo ou Coronel não se conhecia
A luz se acende minutos volvidos,
Grande confusão isto me metia!
Todos ali estávamos perdidos,
Vemos tudo formado e com mestria,
O Comandante diz: “Quem quer ficar?
Porque alguns de vós não vão voltar.”
XI
Eis-nos chegados ao quartel Comando
Por CIC, ele era conhecido
Como espaço se estava igualando
A um grande quartel bem conhecido

….………………………………………………………………
(1)-Chegamos ao quartel de manhã e por
volta da uma da manhã, somos acordados
dessa forma. Para tornar mais difícil a
instrução não havia luz nem água. Ia ser
iniciada uma das mais duras provas do
curso, a prova de sede ou de choque.
(2)-Iniciamos o 25º curso de Comandos, em
1972, mais de quatrocentos instruendos,
que já haviam sido selecionados Acabaram
o curso cerca de 140. Os restantes foram
eliminados, por não suportarem a dureza
do curso. Todo o curso é um teste aos
limites da resistência física e psicológica. Só
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os mais fortes e determinados, conseguem
chegar ao fim, que em média são cerca de
30%.
(3)-Picada é um caminho ou estrada térrea.
XV
Os tiros ao passar arrepiavam(1)
Por cima das cabeças já com medo
As balas pela mata ´assobiavam
Às escuras da noite, que degredo!
Ao saltar uns nos outros tropeçavam,
Depois disto falamos em segredo:
Os Comandos fazem esta ´emboscada
Para psico que está planeada.
XVI
Mas tudo tão bem feito, de repente,
Ninguém iria ´assim desconfiar
O que é certo é que logo toda a gente,
Com tiros de kalash a(2) disparar
E o lume dos canos reluzente,
Dos carros saltou para se abrigar
Porque um ataque assim tão de surpresa
Podia a gente não sair ilesa.
……………………………………………………………..
(1)-Este ataque foi efetuado cerca das 4
horas da manhã em plena mata e com as
viaturas a rodarem na picada, em marcha
lenta, com as luzes apagadas. O nosso
instrutor tinha-nos dito uma hora antes,
que íamos entrar em zona operacional e
que por vezes surgiam ataques do IN. Foinos transmitido que se isso acontecesse,
deveríamos rapidamente saltar das
viaturas e rastejarmos até ficarmos
protegidos detrás de uma árvore, porque
ainda éramos maçaricos e era o nosso
primeiro dia, quando ainda ontem
estávamos na metrópole. A segurança era
feita por grupos de Comandos
operacionais, que estavam enquadrados na
coluna militar.
(2)-Esta arma, de fabrico soviético, foi
considerada a melhor metralhadora do
mundo e equipava o MPLA /Movimento
Para a Libertação de Angola). Eram

também fornecidas pela Rússia, que
apoiava fortemente este movimento
armado. Os Comandos utilizavam as armas
capturadas em operações para dissuasão
do inimigo.
XVII
Pelas seis da manhã assim chegamos
Estava ainda o sol meio escondido,
Em grupos de três as tendas montamos
No Úcua(3) em campo desabrido.
No chão duro assim nós nos deitamos
No local que o Costa tinha escolhido,
As tendas mandou ele alinhar
Sem os picos e mato desbravar.
XVIII
Tinha dormido um sono tão profundo
Nem uma hora havia decorrido
E eu aqui neste canto do mundo!
Pronto para ser Comando aguerrido.
Ao curso me dediquei mesmo a fundo
Para combater o povo destemido
Dos soldados do MPLA (EMPÊELÁ)(4)
Da UNITA e da FNLA (EFENELÁ)
………………………………………………………………….
(3)-Úcua- Local da prova de sede. Era
distribuído a todos os instruendos um
cantil de água. Só distribuíam outro cantil,
quando já mais de metade tivessem caído
por desmaio. Era melhor beber rolha a
rolha, porque se se levasse o cantil à boca,
com a sede esgotava-se imediatamente.
Depois era o resto do tempo a sofrer até
novo abastecimento. O calor e os
exercícios eram de tal modo violentos, que
os desmaios eram constantes. Esta prova
tinha como finalidade saber resistir à sede.
Nas operações de vários dias no mato(três
a quatro dias), cada um levava a arma, 4
carregadores de munições de reserva,
granadas e a mochila com conservas para
todo esse tempo. Atendendo ao peso de
todo o equipamento, não se podia levar
muita água. Esta prova serviu, nas
situações de desespero, por falta de água.
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(4)-MPLA-Movimento para a Libertação de
Angola (de Agostinho Neto); UNITA-União
Nacional para a Independência de
Angola(de Sabimbi) FNLA-Frente Nacional
para a Libertação de Angola (de Holden
Roberto)
XIX
Da mata vem um tiro de pistola
O Robles que falava de permeio
Simulou levar com um tiro na tola
Inanimado cai no nosso seio
Em segundos todos demos à sola
Porque forte rebenta um tiroteio
Por cima das cabeças trespassavam
As balas que no ar assobiavam.
XX
Uns sobre os outros rastejando
Enquanto o fogo mais se aproximava
Com o lume das armas fumegando
Nenhum de nós aqui se controlava
E o medo lá fomos dominando
O IN sobre nós continuava
Sempre a fazer uma forte pressão
Sobre nós rastejando ali no chão.
XXI
Prova de choque, ou de sede se chamava,
Pois sofria-se sede de verdade,
E cada um de nós se preparava
Para depois na guerra com à vontade,
O calor e sede se suportava,
Por vários dias com facilidade
Sem dúvida que esta instrução,
No combate dava preparação.
XXII
No capim(2) depois de incendiado
Com pó negro, ainda fumegava,
Todo o grupo era ali deitado
Cada um de nós rápido rastejava
Até ficar exausto de cansado,
O nosso instrutor já só parava
Quando ali metade por exaustão
Não se conseguia mexer do chão.
-----------------------------------------------------(1)-Capitão Robles-instrutor

(2)-Capim-era uma espécie de erva que
podia atingir cerca de 50cm de altura e que
na altura estava seca.
Era incendiada e os instruendos eram
obrigados a rastejar nas cinzas que ficavam
depois de ardido, originando muito pó, o
que dificultava a respiração.
XXIII
A água era sempre racionada
O exercício muito violento
De manhã cedo a gente era acordada
Ainda tínhamos algum alento
À noite toda a malta extenuada
Bebia-se água com a rolha, lento
Porque se o cantil à boca levava
No outro dia sem água ficava.
XXIV
O calor era mesmo sufocante
Eram momentos mesmo a sofrer,
Debaixo do calor agonizante
E que alguns sem nenhuma água ter
Porque o desespero é frustrante
A urina(2) começam a beber,
Naquele grande e lento sofrimento
Que mais parecem anos de tormento.
XXV
O Úcua foi o local eleito
Para a prova de sede se fazer,
Tinha o calor quente mesmo a jeito
Que Angola tórrida possa ter,
Para que o calor produzisse efeito
E o instruendo possa sofrer
Porque para dura guerra conquistar
Por duras provas tinhas de passar
XXVI
A rolha ia aos lábios lentamente(3)
Para molhar a boca ressequida,
Se o cantil fosse aos lábios de repente
Toda a água era já bebida.
Com o corpo e cabeça dormente
Alguns pareciam quase sem vida,
Outros magros com ar de moribundo,
Sofreu-se assim neste canto do mundo.
---------------------------------------------------------
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(3)-A maior parte de nós enchia a rolha do
cantil, que pouco mais leva que uma colher
de sopa. Porque a sede era tanta que se
puséssemos o cantil à boca, a água
desaparecia. Depois era o resto do dia ou
dias a sofrer por falta de água.

Aos instruendos que desmaiavam, depois
de observados clinicamente, davam-lhe
uma injeção e um pouco de água e
voltavam de imediato para o grupo.

XXVII
Úcua, aquele canto do mundo
Onde a prova de sede se fizera
Ao terceiro dia a prova de fundo
Creio, trinta quilómetros tivera,(1)
E chego ao fim quase moribundo
E para lá chegar eu tudo dera
Correndo exausto cambaleando
Com dor, muita sede, quase chorando.

XXX
E mandou o camião avançar.
Já está morto- dizia o instrutor,
Pelo canto do olho a espreitar
E o forte ruído do motor,
Viu a enorme roda encostar
À sua face causando-lhe dor,
Tanto medo teve neste momento
Que a roda aumentasse o movimento.

XXVIII
Dos dezoito que o grupo iniciamos,
Do nosso grupo de oficiais,
Só cinco nesta prova ao fim chegamos
Doutros grupos quarenta e poucos mais
Vargues Cecílio e eu todos lutamos
Afonso, Silva Gémios são dos tais
Cerrando os dentes, foi-se aguentando,
Porque o desmaio estava já chegando

XXXI
Diz-se à família que na instrução
Sofreu um duro e grave acidente, Caiu
abaixo de um camião
E a roda o esmagou de repente
E nem mesmo a fundo com o travão
Se pôde evitar o incidente,
Para o puto(3) se manda num caixão
E ninguém vai descobrir a razão.

XXIX
Ao correr, cada um de nós cairia,
Se não se fosse já mentalizando,
Que uns passos mais à frente chegaria,
Nem todos se foram aguentando.
Caídos, iam para a enfermaria(2)
Nas berliets se estavam empilhando,
Pareciam ser mortos…desmaiados,
Para cima dos carros atirados.
---------------------------------------------------

XXXII
Tudo isto o Rodrigues escutava
O seu corpo estava arrasado
Tanta era a sede que suportava
Sem forças, com dor e esfomeado
Pensou que se sinal de vida dava
Seria duramente castigado
Sempre ia um bocado repousar
Até água depois lhe iam dar.

(1)-Nesta prova, muito dura, para nos criar
mais stress, passavam autotanques a
despejar água no chão e os instrutores
passavam por nós a beber água e a despejála no chão.
2)-A enfermaria-era um toldo espalhado no
chão debaixo de um embondeiro (árvore).

XXXIII
Estava a ficar desnorteado
Mas tudo ele assim aguentou
Para a enfermaria foi mandado,
Porque bem o desmaio simulou,
Depois de água beber e de curado
Para o grupo de novo voltou
Para encarar de novo o sofrimento
Porque tudo aquilo era um tormento
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-----------------------------------------------------

(3)-Puto: era a designação que se dava a
Portugal (metrópole).

Não nos fazia grande confusão,
Porque todos estávamos sentindo
Que a nossa morte estava quase vindo.
(1)-Alguns instruendos com o desespero da
sede chegaram a beber a própria urina

XXXIV
Comandos, são intrépidos guerreiros,
São feitos de aço, gente valente.
Nunca ficam nos lugares derradeiros
Na guerra estão na linha da frente,
A lutar são sempre os primeiros
Nobres militares, célebre gente
Que tanto o país valorizaram
E respeito de todos alcançaram

XXXVIII
Quando pensas que as forças se esgotaram
E que ao teu limite já chegaste
Sentes que ainda mais se redobraram
Quando por coisas difíceis passaste
Parece que das entranhas chegaram,
Forças ocultas que nunca sonhastes
Porque quando se trata de viver
Tudo nós fazemos para vencer.

XXXV
E com tanto desespero um dia,
O Francês(1) sem poder aguentar,
Alguém a própria urina bebia,
Enquanto ele, a espuma de barbear,
Pois que de água já não existia
A todos nós começou a faltar,
Eram cenas de autêntico horror
Suportar a sede, esforço e calor.

XXXIX
A água , esse bem tão precioso
Que é cinco vezes mais do que´ a terra
E nos bastava, um golo piedoso,
Naquele canto, ali naquela guerra
Todos com aquele ar clamoroso
Do sacrifício que aquilo encerra
Mais sofrimento que no mundo houvera,
Jamais é igual ao que tivera.

XXXVI
O Metro Silas que tenente era,
E sempre bem se foi aguentando,
Pois connosco o curso também fizera,
Ao vermos o autotanque passando,
Instrutores com cerveja, quem nos dera!
E água pelo piso despejando,
Causou em nós tamanha impressão,
Não resistimos a sugar o chão.

XL
Para nos Comandos poderes entrar
Fazes duras provas de admissão
No teu corpo parece penetrar
Algo estranho… uma injeção!
A tua vida parece acabar.
Neste momento, nesta ocasião
E depois no curso tão violento
Aí a vida parece um tormento.

XXXVII
Mas que duro e estranho sentimento!
Ao atingir a total exaustão,
Como se fosse o desfalecimento,
Para nós morrer naquela ocasião,
Desaparecer naquele momento,

XLI
Esta prova de sede é a primeira
São poucos os que chegam ao final
Para alguns é a vida derradeira,
Para eles é momento fatal,
Não suportam a sede a prova inteira
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Nunca sofreram assim tanto mal.
E caem de cansaço desmaiados
Alguns para a morte são atirados.

E também necessidade não vejo
Nem a ninguém eu isto lhe desejo
(1) Túnel da morte; Este é um dos
obstáculos da prova de fogo. O túnel está
cheio de água e o instruendo tem de o
atravessar de barriga para cima, levando a
arma e todo o seu equipamento.

XLII
De tanta dor, tamanho sofrimento
Um capitão que o curso tirava,
Com desespero e sem acanhamento
Por um cantil o seu carro trocava.
Porque a sede de água, o desalento,
Naquele momento, tudo ele dava,
Ficou afetado e acabaria
Por dar baixa na psiquiatria.
XLIII
Quando a Luanda havíamos chegado
E já na messe o jantar se servia,
Eis que ele aparece desnudado,
Em cima duma mesa se poria,
Em pose para ser observado,
A mulheres e homens se exporia
Naquele triste estado deprimente
Pois ficou afetado e doente.
XLIV
A dureza da prova violenta,
Que a muitos alguns quilos retirou,
Mais de dez a quem só pesa setenta
Veja-se só com que aspeto ficou!
Quem essa imagem assim ostenta,
E todo o mundo, creio se chocou
Quando a Luanda havíamos chegado,
Frente ao espelho fiquei admirado.
XLV
A roupa era a mesma que levava
Que no corpo uma semana ficou
A nossa higiene se praticava
Com uma rolha de água que sobrou
Da sede que sempre nos atacava
Raro alguém isto experimentou

(1)-Túnel da Morte na prova de fogo
XLVI
A prova de fogo vai começar
Já se ouvem tiros rebentamentos
E antes mesmo dela iniciar
Começamos a ver porque tormentos
Todos vamos ali ter de passar
Por perigos e difíceis momentos
Em que alguns de nós podem morrer
Ou um tiro ou ferimentos sofrer.
XLVII
Enquanto a prova estava a decorrer
São cinco horas a fazer um percurso
E sai um de cada vez a correr
É a prova mais perigosa do curso.
O mais terrível pode acontecer
No trilho durante o seu decurso
Temos de correr com muito cuidado
Porque está tudo armadilhado.
XLVIII
E enquanto estás a aguardar
Vemos alguns instrutores a correr
Uma ambulância está a chegar(2)
Mais um ferido estamos a ver
O altifalante a anunciar
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Para termos cuidado, podem morrer
Porque esta prova é muito perigosa
E a zona de fogo desastrosa.
---------------------------------------------------(2) Os instrutores transportavam em
ambulâncias supostamente pessoas que
simulavam estar feridas para influenciar
psicologicamente os instruendos que
aguardavam para iniciar a sua prova.

Bocados de carne no chão espalhados
Muitos buracos de rebentamentos
E carne pendurada em fragmentos

XLIX
Já tínhamos visto tantos feridos
Ali, no meio de nós a passar,
Eram estes momentos repetidos
Que todos já deixamos de contar.
Nós à espera estávamos perdidos
O que é que comigo se vai passar!
É preciso é ter força e coragem
E esquecermos aquela imagem.

LIII
Era sangue a correr por todo o lado
O trilho é difícil e estreito
E ao chegares ao arame farpado
Tens de rastejar mesmo a preceito
Porque senão ainda és baleado
Com os tiros disparados a jeito
Por cima das cabeças de rajada
Estoirando uma mina armadilhada.

L
Todos começam a ficar nervosos
Mais um ferido ensanguentado,
Sinistro local, estamos desejosos
Que a nossa prova haja começado.
Porque são homens duros temerosos
Tudo até aqui têm enfrentado,
Já estão decorridos alguns meses
E apanham-se sustos muitas vezes.

LI
Para que o teu psico endureça
Uma folha de aspeto duvidoso(1)
É-nos entregue e diz logo à cabeça
Queres um funeral religioso?
Ou que o teu corpo na mata apodreça?
Ou que ele ainda sirva de gozo
Para que os turras depois ao passar
Te voltem ainda depois a matar?
LII
Inicio a prova para gigantes
Entro na mata era mesmo cerrada
Víamos coisas impressionantes
Corpos com a cara ensanguentada
Eram imagens terríveis, castrantes,

(1)A certa altura é-nos entregue uma folha
de papel para nós preenchermos e
perguntava, em caso de morte, se
queríamos um funeral religioso.

LIV
Era um cenário de horror macabro(2)
Que mexia com a nossa consciência
Fino como o mais fino candelabro
Como um jogo de muita paciência
É como à frente a porta que eu abro
E vejo com toda a evidência
O que antes não se via …estava fechado
E vejo agora está destapado.
LV
Levas às vezes arma ao pendurão
Quatro carregadores de munições
Mais um cantil e granadas de mão
Tudo pendurado nas armações
Preso na cintura, no cinturão
E bem fechados todos os botões
O kico na cabeça enterrado
E o dolmen muito bem apertado
LVI
Eram imagens tremendas, fatais,
Tudo era sempre muito bem feito
Com sangue e carnes de animais
Era tudo posto no trilho a jeito
Para impressionar cada vez mais
E produzir um psico efeito,
De parecer corpos e carne humana
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Em atitude cruel… desumana.
-------------------------------------------------------(2)No trilho eram colocados bocados de
carne para fazer crer que colegas nossos já
tinham tido acidentes graves e terem
ficado todos despedaçados pelo
rebentamento de minas, que estavam
sempre a rebentar à medida que ias
correndo.
LVII
Mas que isto era assim não o sabias.
Tudo era feito em puro segredo,
Depois no fim do curso descobrias
Que tudo era para provocar medo
Criar pânico, horror e fobias
Fomentar um clima, um certo enredo.
Para depois na guerra te habituares
A todo este horror presenciares.
LVIII
Também soubemos que aqueles feridos
Era por eles tudo simulado
Bem como os corpos no chão estendidos
É para psico tudo inventado.
Eram quadros de horror produzidos
Sem dúvida ao pormenor pensado
Para que assim pudéssemos crer
Que tu também poderias morrer.

Prova de fogo. Arame farpado. Eram dados
tiros por cima do instruendo e petardos
que rebentavam à medida que rastejavas
LIX
No hélio fizemos a entrada.
Começa a prova de orientação(1)
Connosco levamos quase nada
A nossa arma e meia ração
Que devia ser bastante poupada

Para três dias de alimentação
Foi-nos entregue uma carta patética
E um mapa e bússola magnética.
-----------------------------------------------------(1)-Esta era uma prova perigosa, porque
eramos largados em zona de guerra, mas
ainda não tínhamos a preparação
suficiente para enfrentar o inimigo.
Tínhamos que saber sobreviver durante
três dias, só com meia ração, que não
chega para um dia.
LX
Fomos só cinco no mato largados(2)
Abrimos então a carta lacrada
Que diz que vamos ser recuperados
Em três dias na carta assinalada.
Ides atravessar campos minados,
Zonas difíceis com gente armada
Tendes de os saber sempre evitar
Ainda vos estais a preparar
LXI
Esta era também de sobrevivência
É preciso sempre desenrascar
E sobretudo muita paciência
Na carta diz: tens de preservar
A própria vida com competência
Porque um turra te pode eliminar,
Estais mesmo em zona de guerra
No meio dessa perigosa serra.
LXII
Começamos logo a ver movimento
E alguns turras que vinham armados
E traziam bastante armamento
Mas nós como não estávamos preparados
Podia ser um grande sofrimento
Ficávamos assim bem agachados
E sem nenhum barulho, escondidos
Para não sermos nunca pressentidos.
LXIII
Disparar contra eles era asneira
Só se nos apanhassem de surpresa
De facto assim daquela maneira
O fundamental é dar-nos destreza
A tropa Comando é pioneira
Fazendo cursos com muita firmeza
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Pondo os alunos na guerra em confronto
Como se fosse um soldado pronto.
--------------------------------------------------(2)-Fomos 5 largados de helicóptero num
local sem nos dizerem nada, apenas
deixaram um envelope lacrado. Dentro
tinha um mapa da zona, uma bússola e
uma carta que dizia o seguinte: Estás numa
zona perigosa, no ponto assinalado no
mapa e serás recuperado daqui a três dias
no ponto assinalado.
LXIV
Tinha o curso há pouco começado
Decorria só inda um mês e tal
Mas o pessoal estava preparado
Para andar em zona operacional
Nessa altura já tinha efetuado
Muito tiro com a bala real
Assim se preparava para as missões
Que ia enfrentar nas operações
LXV
Quando já de noite a gente dormia
Apanhamos um enorme cagaço
Pois o Silva que estava de vigia
Pressentiu alguém caminhar a passo
O estalar das folhas se ouvia
A ´aproximar-se em lento compasso
Parece que nos tinham descoberto
E nos seguiam pelo trilho certo.
LXVI
Vinha o ruído em nossa direção(2)
A aproximar-se cada vez mais
Alguém de nós deu como sugestão
Que poderia até ser animais
Javalis que naquela ocasião
Andavam a pastar em matagais
Procurando os caules suculentos
E por isso andavam assim lentos
LXVII
Houve por todos bastante receio
Que os turras nos tivessem detetado
Que chegaram até ao nosso seio
Era fácil nos terem atacado
Dirigindo tiros pr´o nosso meio
Porque o pessoal estava deitado

Inda bem que isso não aconteceu
E tudo em breve se esclareceu.
(1)-De noite ouvimos um ruído de alguém a
caminhar na nossa direção, muito devagar,
pisando as folhas secas. Pensamos que os
turras teriam encontrado o nosso trilho e
nos tenham seguido. Começamos a abrir
em linha e de repente ouvimos um barulho
pela mata fora que pensamos terem sido
javalis a pastar.
LXVIII
Fui voluntário por opção.
Antes fui para piloto, sonho meu.
E nos T-6 voei, grande paixão.
Foi um desejo que em mim nasceu
De alistar-me na aviação,
Que muitos conhecimentos me deu
E de ambas tenho muitas saudades
Pois de lá trouxe boas amizades

T6 equipado com ninho de rockets nas asas
(2)
LXIX
Como Camões dizia em seu poema:
Fraco chefe , faz fraca a forte gente
Mas como bem transmite o nosso lema,
Todo o Comando é audaz, é valente
E assim fazem parte de um sistema
Cada um é seu chefe sabiamente,
Porque de muitos milhares os escolhidos
Para Comando não servem os vencidos.
LXX
A semana maluca chegaria,
Nela a hora é sempre trocada.
Das horas da noite fazem o dia
A hora de jantar, é a´ alvorada.
Ao pequeno almoço se serviria,
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Uma pesada e farta feijoada
E a chamada instrução noturna
É a alegada instrução diurna.
------------------------------------------------------(2)- O T6 foi um avião utilizado nas três
frentes de guerra e estavam equipados,
com rocketes, bombas e metralhadora.

Mas de noite também tínhamos instrução
e as refeições eram trocadas.
Às sete da manhã serviam-nos uma
feijoada em vez do tradicional café com
leite e às sete da tarde serviam-nos o
pequeno almoço

LXXI
A instrução nunca está parada.(1)
À noite a instrução que era de dia,
Passa pela da noite a ser trocada
Ninguém já lá se aguentaria
A gente fica assim extenuada
De muito cansaço se ficaria
Mesmo até ao fim da prova inteira
Sendo que esta é quase a derradeira

LXXIV
Lembre-se que o Comando tem missões
Que enfrenta durante uma guerra
E durante algumas operações,
Em que a sede, fome o desterra
Para complicadas situações
Que para comer só existe terra
E para beber água degradante
Em poças de pata de elefante.

LXXII
Todo o mundo estava muito cansado
Porque nessa prova pouco dormiam
E, porque ninguém estava parado
De cansaço no chão assim caíam
Um ou outro por vezes desmaiado
E outros ainda desfaleciam
Porque é enorme o esforço e cansaço
E o tempo de repouso é escasso.

LXXV
E é por isso que durante o curso
Se tenta criar a realidade
A instrução em todo o seu percurso
É feita com toda a severidade
Porque o combate no seu decurso
Se faz com muita agressividade.
Usa-se tiro de bala real(2)
Semelhante à guerra é quase igual

LXXIII
O lema “Audace Fortuna Juvate”
Ou, “a sorte protege os audazes”
Nosso lema que no coração bate
Nos fortes homens que foram capazes
Sempre fugir à morte que os mate
A dar tiros na guerra foram azes
No combate em técnica pioneiros
Na frente de batalha, os primeiros.

LXXVI
Há feridos, mortos em instrução
Depois na guerra em contrapartida
Por vezes não sofrem um arranhão.
Até mesmo nem nenhuma ferida
Porque a combater em plena ação
Todos lutam de forma destemida
Depois a sorte protege os audazes
Daqueles que para vencer são capazes.

-------------------------------------------------

LXXVII
O curso faz-se com grande labuta,
Trabalho, esforço e dedicação
E aprender de uma forma´ astuta
Por vezes até completa exaustão
Como se ganha e domina uma luta
Como se conduz uma operação

(1)- A prova da semana maluca,
psiquicamente era muito dolorosa, porque
mal se dormia durante uma semana. O dia
era trocado pela noite e a noite pelo dia.
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Na guerra o êxito é garantido
Porque o Comando é muito aguerrido.

(2)É utilizado em toda a instrução o tiro de
bala real. Os instrutores estão sempre a
disparar para os instruendos

E o Comando ser duro, ser forte,
Posso dizer duma forma amena
Que apesar de tudo valeu a pena.

(1)-O instruendo nunca sabe o horário da
instrução, assim como não sabe quando
tem fim de semana. Pode ser a qualquer
hora do dia ou da noite bem como a
qualquer dia da semana

LXXVIII
É exigida muita atenção
Nunca se pode estar distraído
Porque logo em qualquer ocasião
Granada ou petardo é explodido
Sobre nós, ou tiro de precisão,
O kico fica todo destruído
Com um tiro fica logo furado
Que para a cabeça lhe é apontado.

LXXXII
É assim que eu procuro enfrentar
Nesta vida, qualquer situação
Porque a forma de na vida estar
É viver com amor no coração
Sempre de amigos me rodear
Viver com a família, com paixão
Assim vivo com todo o prazer,
Juntando atividades de lazer.

LXXIX
Nunca se sabe o horário a seguir(1)
Fim de semana é a qualquer altura
Às três da manhã depois de dormir
E enquanto ainda o sono te dura
À terça, quinta ou Domingo a sair
Durante dias já nada se atura
Mesmo no quartel vais ter de passar
Porque a Angola nós fomos parar.

LXXXIII
Ser-se confrontado com o sofrimento
E por vezes com a própria vida
Em cada dia a cada momento
Sentindo-a muitas vezes perdida
Para mim agora qualquer tormento
Não produz nenhuma mossa, ou ferida
E para a solução de um problema
Com toda a calma é o melhor sistema

LXXX
Longe da família e amigos
Mas bons amigos ali se criaram
Onde juntos enfrentamos os perigos
Que jamais antes experimentaram
Todos lá vencemos os inimigos
Sempre que à nossa frente se prostraram
Muita fome, sede, feridos, guerra!...
Tudo experimentamos nesta terra.

LXXXIV
Quando a dura guerra enfrentaram
Éramos jovens, só com vinte anos.
Das suas famílias de separaram
Parece que não éramos humanos.
Foi assim que duras lutas travaram
Por uma causa triste e de enganos
Daqueles que na ´altura governavam
Sem dó da pobre gente que matavam

LXXXI
O saldo final desta experiência
Luta renhida entre a vida e a morte
Como um jogo de muita paciência
E acima de tudo o fator sorte
Mas também a muita clarividência

LXXXV
O código Comando era lido(2)
Manhã cedo, com honra e dignidade
Lembrando os que tinham já caído
Fazendo apelo à fraternidade
Os Comandos que já tinham morrido
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Pela Pátria, com toda a lealdade
O sacrifício, respeito e amor
Também lembrados com grande fervor.

Mas o que eu quero, salientar
É a técnica da rapaziada
Que lutaram naquelas condições
E o fariam noutras situações.

-------------------------------------------------------(2)-O código Comando constituía um ritual
e era lido todos os dias logo pela manhã,
antes de iniciar a instrução.

LXXXVI
E foram assim os primeiros dias
Porque para chegar a ser Comando
Tens de ultrapassar tudo, assim sabias,
Quais os teus limites e até quando
Se pode aguentar o que sofrias.
O fim do curso então lá vai chegando
E quando mesmo o seu fim chegar
Disso mesmo te podes orgulhar.

XCI
Vinte e cinco era a composição
Do meu grupo que era o primeiro
Tavares, Garrido, Santos, Simão
Fernandes, Coelho, Rego, Pinheiro
Fagulha, Branquinho, Neto, Beltrão.
Lopes, Dala, Alcobia o pisteiro
Mais cinco furriéis e o Valadas
Duarte, Conceição e o Barradas.

LXXXVII
Ser Comando talvez é ser diferente
Mas são pessoas em tudo iguais
Mas não são iguais a muita gente
Porque lutam e trabalham de mais
Para eles tudo é rápido urgente
Mesmo nas horas e dias fatais
Pela pátria souberam dar a vida
Sempre com risco dela ser perdida

XCII
Dos sargentos, o Lima furriel
Morto em combata por uma desgraça
Quem na FAPLA, chegou a Coronel
Morto na guerra foi o Graça
Santos, Barbosa de nome Manuel
O Almeida que já uns anos passa
Da sua morte com profunda dor
Na reparação dum elevador.

LXXXIX
Muitos jovens na altura se pouparam
Fugindo à guerra, para o estrangeiro
Enquanto pela pátria lutaram
Na guerra o Comando é sempre o primeiro
Como voluntários se alistaram,
Estão sempre no lugar dianteiro
Quando existem só dificuldades
Ou até mesmo adversidades.

XCIII
Tínhamos à vista um acampamento,
Fizemos rápido a aproximação
Porque foi descoberto no momento
Pelo piloto do héli canhão
Começamos a atacar violento
Logo ali naquela ocasião
Com o héli por rádio falava
Enquanto ele também atacava.

XC
Não pretendo com isto analisar
Se a guerra esteve certa ou errada
Mantida à força no ex-ultramar
Devia ter sido negociada

XCIV
Disseram-me que temos um ferido
O heli metralhou com grande jeito
De seguida parece ter caído
Pois a manobra com grande efeito
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Diz-me por rádio que foi atingido
O Duarte com um roket no peito
Que ele ia tentar disparar
E no seu peito se foi alojar

XCV
Cenas de horror nos olhos se cruzaram
Corpos do IN no chão retalhados
Cenas que a todos nos abalavam
Outros, feridos ensanguentados
Por um tiro por vezes clamavam
Em sofrimento, ali no chão deitados,
Porque a morrer assim tão lentamente,
Preferiam a morte de repente.

XCVI
O Duarte rokets disparava
Mas houve um que a meio encravou
A carga propulsora fumegava
Para não explodir para longe o atirou
Eis que o roket no peito se crava
Um palmo para cada lado sobrou
Como um braço, é sua grossura
Tem cinco centímetros de espessura
XCVII
Chamei o heli, não me respondeu
Pensei que tinha sido abatido
O meu grupo um acidente sofreu
Um homem estava bastante ferido
O grupo de momento se abateu
Com isto fica-se um pouco perdido
Rápido tratam de colaborar
O ferido começam a curar.

Helicóptero Alouette III; transportava uma
equipa de 5 Comandos, que eram
excelentes para os largar às vezes mesmo
em cima de um acampamento, com a
XCVIII
Cai o dia, vem a noite amena
Com o negro queixume de azedar,
Para nós a noite não vai ser serena,
Temos um ferido para transportar.
Olhar duro, parece não ter pena
Mas todos com vontade de chorar
Está ali o colega mutilado
Para de manhã, ser recuperado.

XCIX
Retiramos-lhe o detonador
Podia criar uma explosão
O Duarte sempre a gemer de dor
Com o rocket naquela posição
Na mata, toda a noite com fervor,
Caminhamos até ocasião
Duma clareira poder encontrar
Para o heli o poder recuperar.
C
O grupo caminhou a noite inteira
O mato era íngreme, cerrado,
Denso, todo ele era de ladeira
À frente da maca era desbravado,
Até encontrarmos uma clareira
O arvoredo todo desmatado
Que por nós foi preciso desbravar
Para o heli poder, ali aterrar.
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ajuda do heli-canhão (Que era também um
alouette III munido com um canhão).
Era muito utilizado para fazer recuperação
de feridos.
Também era utilizado para largar no mato
longe dos acampamentos IN, um grupo de
combate constituído por 25 Comandos.
Nesta caso eram utilizados 5 alouettes III,
que transportava cada um 5 elementos,
uma equipa, constituída por um sargento e
quatro soldados ou cabos.

Confessou-me a mim em tom de segredo
Que nunca sentira assim tanto medo.
CIV
E quando o heli ia descolar
Talvez a cerca de um metro e meio
O IN começou-nos a atacar
Dirigindo o fogo para o nosso seio
O pessoal reage a disparar
Enquanto o héli, hábil de permeio
Com muita audácia, muita destreza
Fez algumas manobras de surpresa

CI
Era um vale que metia medo
À volta havia picos e montanhas
Mas lá coloquei equipas, bem cedo
As condições de ataque eram tamanhas
O heli ao descer neste degredo
As circunstâncias não eram estranhas
Que o heli possa ser atacado
E até o meu grupo dizimado.

CV
Até o fogo sabia evitar
E nós sempre ao fogo a reagir
E o héli sempre a baloiçar
Daquele sítio conseguiu fugir
E na cabine foram acertar
Tiros que lhe estavam a dirigir
Disse ao rádio não haver problema
Porque não afetou nenhum sistema.

CII
O piloto do heli, estupefacto
Com o buraco em que se meteu
Fora a coragem dele de facto
Mais a sorte que Deus nos concedeu
Que ele pôs no chão aquele artefacto
Um grande alívio isto nos deu
Com o ponto de aterragem inclinado
Ate as pás, folhas tinham cortado

CVI
O Duarte com aquilo ali espetado
Mas manteve-se sempre consciente
Tinha de estar deitado de lado
Sem poder ser de costas ou de frente
Ao soro tinha o braço ligado
De noite transportado duramente
Passamos por tamanho sofrimento
Em cada minuto a cada momento.

CIII
O piloto tinha o heli a trabalhar
Com a roda de nariz só apoiada
Mantinha esforço para o segurar
Enquanto a maca era carregada.
O médico com medo a corar
Daquela descida atribulada

CVII
Decidimos o rocket não tirar
Pois de garrote devia servir
Então assim o deixamos estar
Para que o sangue não pudesse sair
E se logo o fôssemos retirar
Da vida se ia logo despedir
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Foi o que no hospital nos disseram
Ainda bem que lá o mantiveram.
CVIII
Parece um milagre felizmente
Bem cedo o Duarte se curou
Bom para nós, para o grupo, toda a gente
Que o Duarte da morte se safou
É o carinho o amor simplesmente
D´HOMENS, que ao colega dedicou
É o empenho a dedicação,
Que o Comando tem no coração.

São homens duma grande valentia
De força, coragem, sabedoria…

CXII
Têm pela pátria um grande respeito
Sentido patriótico, elevado.
E é assim que se entregam, com efeito,
Para que tenham sempre bom resultado
Ao atuar varrem tudo a eito
Sempre agem em tom disciplinado
E por isso se tornaram famosos
Por levar o IN a fins desastrosos.

CIX
O Duarte ao grupo regressou
Ao fim de um mês já estava curado
A combater, assim continuou
Sorte! Nenhum órgão foi afetado.
Parece que o rocket se desviou!
Todo o mundo ficou admirado
Como foi possível acontecer?!
Um caso difícil de perceber.

CXIII
Aos Comandos estão sempre reservadas
As mais perigosas operações
Aquelas que são mesmo complicadas
Por vezes nas piores situações
Sempre com perigo, zonas minadas
E o IN em grandes concentrações
E sempre enfrentamos o perigo
A combater com garra o inimigo.

CX
Como “a sorte protege os audazes”
Nosso lema, é a explicação
Porque tudo aquilo que tu fazes
Com muito amor, com grande paixão,
Sempre encontras os momentos capazes
De t´ajudarem com exatidão
Esse é sempre o nosso comportamento
Mesmo nos momentos de sofrimento.

CXIV
E a pensar muitas vezes tu ficas
Como é possível estares nesta vida
Porque deste modo, te justificas,
Por já na guerra, não a teres perdida,
No meio de tiros, tantas genicas
A controlares em zona atingida
Por minas, granadas, por tiroteio
Que caíam mesmo no nosso meio.

CXI
Não fazem só guerra sabiamente
São todos excelentes camaradas
Prontos a dar a vida mutuamente
Para ajudar situações enrascadas
Ninguém foge do perigo tão somente
Nas duras e perigosas emboscadas

CXV
E os Comandos são duma tal nobreza
Dão a vida em troca de nada
Apenas pela pátria com firmeza
Lutavam em terra ensanguentada
Muita paixão, carinho e destreza
Não temiam a guerra atribulada
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Nem mesmo em zonas de extremo perigo
Enfrentavam sempre o inimigo.

CXVI
E na eterna glória conquistada
Por mérito de gente lutadora
Nunca do perigo era afastada
Mas sempre em guerra devastadora
Em que muita vida era ceifada
Em ações, em luta demolidora
Nas operações sempre triunfaram
E duras vitórias conquistaram.

E pela pátria com paixão lutaram

CXX
No assalto a um acampamento
Às vezes vai o hélio canhão
E aviões que atacam de momento
Despejam bombas-grande confusão
Entramos para causar mais sofrimento
Àquele IN que está em aflição
É um quadro chocante de emoção
Sangue e corpos espalhados pelo chão.

CXVII
Vários corpos do IN retalhados
Nunca tinha visto uma coisa assim
Carne espalhada no chão aos bocados
Litros de sangue brotando sem fim
Braços, crânios assim esventrados
Cheiro forte parecido ao jasmim
Um quadro terrível alucinante
Da vida humana, nosso semelhante.

CXXI
E ao entrarmos no acampamento
Aquilo é semelhante ao holocausto
É um teatro de guerra sangrento
Fica-se completamente exausto
Ver corpos retalhados num tormento!
Enquanto há povos vivendo no fausto
Outros passam a vida a lutar
Para não morrerem têm de matar.

CXVIII
Eu falo das vitórias que tiveram
Das derrotas, creio não há memória
E pelas guerras tantas que tiveram
E que fazem toda a nossa história
E pelo êxito que obtiveram
Pois demos ao país tanta glória
Se Portugal vier a precisar
Com os Comandos pode sempre contar.

CXXII
Parece que não temos sentimentos!
Muita gente nos poderá julgar!?
Mas sentimos com estes sofrimentos
Jamais os poderemos apagar
Numa guerra como esta há momentos
Que não sentes noutro qualquer lugar
Já que muitos de nós também morreram
Outros, grandes ferimentos sofreram!

CXIX
Foi o treino até à exaustão
No limite da resistência humana
Dor, sofrimento e sem compaixão
Às vezes sem descanso uma semana,
Meses seguidos de preparação
Com desprezo da vida, muita gana
Ao sacrifício nunca se pouparam

CXXIII
A morte era a nossa companheira
Qualquer momento pode ser fatal
Não tens forma não tens outra maneira
De muitas vezes te livrares do mal
A sorte como forma derradeira
Lutar com garra duma forma tal,
Com coragem e determinação
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Nas emboscadas, nos golpes de mão.

CXXIV
Fazer guerra de forma violenta
Com força, coragem e valentia
Foi assim na década de setenta
Que atuamos com muita mestria
E também na década de sessenta
Que nascemos com a sabedoria
E dedicação d´heróis… grandes mestres
Notáveis forças d´elite, terrestres.

De surpresa, aos tiros, faz-se a entrada.

CXXIX
Foram cruéis, difíceis momentos,
Ao presenciar imagens horríveis
Confrontar-se com negros tormentos
Cenas que até pareciam incríveis
E só em sonhos nos maus pensamentos
É que talvez só pareçam possíveis
Ou ainda nos filmes de terror
Que nos provocam medo e horror.

CXXV
Iam connosco em operações
Repórteres de guerra famosos
Que às vezes em certas condições
Em ataques violentos, desastrosos
E guerrilheiros mortos aos montões
Num canto ali ficavam medrosos
À espera que a guerra passasse
E o medo de morrer se dissipasse.

CXXX
Foram os Comandos célebre gente
Pelas grandes vitórias alcançadas
Na guerra sempre na linha da frente
Conquistando as áreas ocupadas
Fazem-no de surpresa de repente
Entrando mesmo em zonas minadas
E enfrentando tropa poderosa
Em saber e técnica engenhosa

CXXVI
No assalto a um acampamento
De noite é feita a aproximação
Para aí fazer o envolvimento
Sem ruído e com muita atenção
Sem esquecer nenhum procedimento
Abrimos fogo sem contemplação
De surpresa, cedo de madrugada
Disparamos sobre o IN na entrada.

CXXXI
Para além do inimigo era o calor
Os mosquitos, leões e as serpentes
Que ao sentirem o nosso odor
Estão à nossa beira, ali presentes.
Tens que lidar com isto sem temor
E apesar de tudo os dias quentes
São muito difíceis de suportar
Porque o calor custa a aguentar.

CXXVII
E o assalto ao acampamento
Era feito com muita paciência
A aproximação é de noite, lento,
Passo de fantasma, sem negligência,
Horas a fazer o envolvimento
Sem ruído, muita clarividência
O ataque é feito de madrugada

CXXXII
Só andar no mato dias inteiros
Às vezes sem ter nada que comer
Transforma-nos em grandes mensageiros
Da fé e da vontade de viver
Não fomos os últimos nem os primeiros
A sofrer com vontade de beber
Pois comida nem água havia
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Grande sacrifício se fazia.

CXXXIII
Foi logo na primeira operação
Que sentimos sede mesmo a valer
Fizemos lá um buraco no chão
Porque muitos estavam a sofrer
Foi feito por todos feito à mão
Deu água para o grupo beber
Mas como era noite assim não víamos
A qualidade de água que bebíamos

CXXXVII
Do treino dos Comandos muito duro
Da guerra violenta que travamos
E mesmo nos momentos de apuro
Do inimigo forte que enfrentamos
Caminhando de dia ou no escuro
Com calor, com dor na guerra lutamos
Mas nunca aconteceu de recuar
Com garra e força era avançar.

CXXXIV
Foi-se a noite e chegou o dia
E quando a rolha do cantil abrimos
A água do cantil dentro bulia
Foi a água que à noite conseguimos
Bichos e larvas tudo se mexia
De todos este relato ouvimos
Da sua cor do cheiro pestilento
O aspeto com lismo era nojento.

CXXXVIII
No grupo tive mortos e feridos
Dos vinte e cinco que era formado
Três elementos foram atingidos
Por minas que haviam colocado
Apesar de nós sermos destemidos
São colocadas no chão disfarçado
Contra as minas não podes lutar
As minas é difícil detetar.

CXXXV
Vários rios nós tínhamos cruzado
Mas d´água nem sequer ver um sinal
Os rios há muito tinham secado
Estávamos no período estival
Depois de se ter muito procurado
Encontramos um seco lamaçal
Que depois do grupo muito tentar
Água ali fomos encontrar

CXXXIX
Para os Comandos fomos voluntários
Para defender o nosso Portugal
Porque em vez de ficarmos nos “armários”
Numa tropa que em nada era igual
Aos feitos dos Comandos temerários
Apesar de a guerra ser fatal
Preferia a vida vitoriosa
Do que entrar numa guerra desastrosa.

CXXXVI
O buraco era bastante profundo
Levou a fazer, a noite inteira
Cobria um homem com os pés no fundo
Era a tentativa derradeira
Para arranjar neste canto do mundo
Água, ali junto à nossa beira
Apareceu na lama envolvida
Que posta no quico, era espremida.

CXL
Estas guerras só trazem na memória
Para a população muita desgraça
Para o governo ficar na história
Quantos de nós a vida dão de graça?
Os governantes só querem a glória
Do sangue vertido da populaça
Para ostentar ao peito as medalhas
Daqueles que receberam migalhas.
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Para que não haja mortos nem feridos.

CXLI
Eram homens de muita coragem
Reagiam com toda a prontidão
Pareciam andar a alta voltagem
E sem perder a orientação
Procuravam sempre agir com vantagem
Sempre com toda a determinação
Estavam disponíveis pr´a lutar
Só matam quando têm de matar.

CXLV
Estava o grupo aberto em linha
Com os vinte e cinco homens que levava
A frente In um quilómetro tinha
A noite com os tiros se iluminava
Calamos as armas, primeiro a minha
Assim o inimigo eu enganava
Começamos então a disparar
Para ao lume das armas apontar.

CXLII
O meu grupo montou uma emboscada
Mesmo junto da Zâmbia , na fronteira
E quando a noite já estava chegada
Ouvimos uma grande barulheira
Contamos cinquenta In de enfiada
A cerca de mil metros era asneira
Rockets ou armas disparar
Decidi logo o PC informar

CXLVI
Os tiros pelo ar assobiavam
Parece que passavam de raspão
Os RPG(ERPÊGÊ)ali estoiravam
Abrindo grandes crateras no chão
As balas mesmo junto a nós passavam
Estavam ali junto à nossa mão
Tudo aquilo metia respeito
Levando tudo em frente tudo a eito

CXLIII
No dia seguinte, à tardinha
Aviões andaram bombardeando
Acampamentos IN até noitinha
Parecia o inferno devastando
Toda a mata que no seu seio tinha
Tanto In, que vão organizando
A fuga que para a Zâmbia fugiam
Já que a sua segurança temiam

CXLVII
Nós todos sem nenhuma proteção
Eles por escudo árvores tinham
Foi de facto a nossa preparação
Mais a psico que os Comandos mantinham
Fazendo sobre eles muita pressão
De gemer e de gritar não se continham
Quando os tiros lhes eram atirados
Para cima das cabeças apontados

CXLIV
E nós que pela noite aguardamos
Para passar a chana sem nos verem
Quando junto da mata nós chegamos
E sem abrigo os meus homens terem
Um forte tiroteio suportamos
Sem termos um sítio onde se esconderem
As cabeças e corpos protegidos

CXLIX
E as estrelas do céu penduradas
Como que por capricho escondidas
Estavam outras no céu disfarçadas
Eram tiros, eram balas perdidas,
Eram very lights, que iluminadas
Tornavam logo em zonas aguerridas
Esta emboscada mesmo perigosa
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Que podia ter sido desastrosa.

E o In forte que encontrei.

CL
Depois da guerra ter já acabado
E qui o medo se apoderou de mim
Porque de repente tinha pensado,
Quantos mortos e feridos sem fim.
Vou ter o grupo todo dizimado
Mas felizmente não ficou assim
Ninguém sofreu uma beliscadura
Ou sequer mesmo uma arranhadura.

CLIV
O Pinto garantia as transmissões
Porque se um rádio não funcionava
Punha em risco as operações
Mas sempre bem dos rádios cuidava
Era impecável nas suas funções
Muito correto, todos bem tratava,
Era de uma educação esmerada
Sempre com uma postura bem cuidada.

CLI
Não cabia em mim o contentamento
Todos ficaram mesmo deslumbrados
Tanto tiro, tanto rebentamento…
Houve cantis e mochilas furados
Foi uma sorte um encantamento
Mas não esqueçam somos preparados
Para que em qualquer ocasião
Resolvam sempre a situação

CLV
Folhas secas, pelo chão espalhadas
Estavam todos no acampamento
Viam-se as mulheres atarefadas
E a dar aos seus filhos amamento
Eram assim as folhas retiradas
Para não produzirem rugimento
Ao pisarmos muito lento o chão
E fazermos a aproximação.

CLII
O Macau tudo isto ele ouvira
Com o PC fez logo ligação
E da orla da mata também vira
AS balas, tiros com exatidão
Relatou tudo, ficou-lhe na mira
E disse-o com tanta emoção
Só se ouvem Kalashs a disparar
Do Texas nada consigo escutar.

CLVI
Eram horas e horas devagar
Para fazermos o envolvimento
E o IN não poder suspeitar
Que haja da tropa atrevimento
De a qualquer hora os atacar
Dentro do seu próprio acampamento
Mas para o êxito duma missão
Fazíamos das tripas coração.

CLIII
Deste modo o nosso comandante
Acordado toda a noite ficou
Pois era de facto preocupante
O nosso rádio não funcionou
Logo de madrugada triunfante
Com ele falei, ele me escutou
Todas as cenas eu lhe relatei

CLVII
Em quase todos os acampamentos
Havia sempre muitos guerrilheiros
Onde tinham os seus alojamentos
Colocados nos lugares dianteiros
Quando havia ataques, eles em momentos
Eram de imediato os primeiros
A defender toda a população
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E a sua total destruição.

CLVIII
Caminhávamos pela noite inteira
Devagar, não se via quase nada
Era assim que esta gente guerrilheira
Se aproximava para de madrugada
A ver o In ali à sua beira
Detetando a zona armadilhada
Evitar ruídos, para com firmeza
Todo o assalto seja de surpresa.

Abordando-o pela parte de trás
Dava-se uma facada certeira
Tinha de ser rápido e capaz
Fazê-lo de forma muito matreira
Com calma, sangue frio, ser audaz
Porque se isso não acontecer
Sua vítima logo pode ser.
(1)Depois de horas a efetuar a
aproximação ao acampamento (quartel
IN), e já quando todo o nosso grupo estava
nas suas posições, era desencadeado o
assalto. Por vezes eliminava-se a sentinela,
sem tiros o que permitia ir mesmo até
dentro do quartel.

CLIX
A sentinela era eliminada (1)
Sem um tiro para não haver ruído
Era uma tarefa complicada
Chegar junto dela sem ser ouvido
Eram horas…toda a gente parada
E depois do homem ser abatido
Com um golpe que tem de ser certeiro
A seguir, era outro seu parceiro.

CLXIII
E quando entramos no acampamento
Tanto fogo, tamanha confusão
Corpos retalhados e armamento,
E só um vivo sentado no chão.
Muito assustada, de constrangimento(2)
Sozinha ficou, na ocasião
Com medo, receio, muito pavor
De ver todos morrer em seu redor

CLX
Todos dentro dormiam descansados
Com a sentinela era seguro
E com os espaços armadilhados
É para eles como se fosse um muro
Pelo sentinela eram avisados
Se algo acontecesse de apuro
Alguns de nós a rastejar entrava
E cada um seu In eliminava.

CLXIV
Nunca se viu tamanha emoção
Debaixo de fogo, quadro de horror,
Corpos desfeitos espalhados no chão.
Aos vinte anos sofrer tanta dor!
Parece esfriar nosso coração
Temos sensibilidade e amor
Após tanto sofrer e sofrer ver
Dá-nos muita vontade de viver.

CLXI
Era o momento mais delicado
Pois se alguém deles se levantava
Era para nós muito arriscado
E se este logo nos detetava
O assalto é desencadeado
Todo o Comando a disparar entrava
Procurando o máximo abater
Ou tudo o que à frente se mexer

CLXV
Era linda estava assustada
Tinha dezasseis anos de idade
Estava quase toda desnudada
No meio de tanta ferocidade
Ela estava mesmo apavorada
Viu família, amigos de verdade
Ali ao seu lado todos morrer
E ela tudo isto assim a ver.

CLXII
Depois de estar à sua beira

CLXVI
Era d´um negro, cor de chocolate
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Tinha o corpo de média estatura
A sua tanga em tom de escarlate
Olhar distante de forma insegura
Manifesta medo que alguém a mate
Tinha olhos pretos em total secura
No momento não sabia chorar
Não tinha lágrimas para derramar
(2)-Ao fazer o assalto ao acampamento
encontramos uma menina de cerca de 16
anos, completamente assustada, porque
viu aquele inferno de tiros e de mortos:
Pais, irmãos e amigos, todos morreram.
Infelizmente é a maldita guerra. Mas se nós
não atuamos, também podemos morrer!
CLXVII
Porque o estado em que se encontrava
Quase em êxtase de perplexidade,
Do que à sua volta se passava
Constatava a triste realidade
A família ali todos deixava
Ainda com aquela tenra´ idade
A todos agora ela viu partir
É complicado isto assim sentir.

CLXVIII
O seu corpo era belo, perfeito
Tinha os seios e pernas descobertos
Era de facto um corpo bem feito
Tinha uma tanga com fechos abertos
Todos nós ficamos ali sem jeito
O horror, o belo…boquiabertos
Com direito a viver, outros a morte
Esta menina teve melhor sorte.

CLXIX
De noite ali tivemos de ficar
Na mata não havia outro jeito
Alguns do grupo queriam-na beijar
Depois tratá-la sem grande respeito
Exigi para ninguém lhe tocar
Um ou outro não ficou satisfeito
Foi tratada com toda a dignidade
Com honra, respeito e seriedade.

CLXX
Havia tropa que não respeitava
E quando era uma prisioneira
D´uma geral ela não escapava
Não era a última nem a primeira
Mas a tropa Comando cultivava
Esse estar e postura pioneira
De os prisioneiros bem tratar
E em nenhum momento os molestar.

CLXXI
É assim que os Comandos atuavam
No respeito pelos prisioneiros
Enquanto na guerra não se poupavam
Para estes éramos hospitaleiros
Porque na população se integravam
E até por vezes bons guerrilheiros
Por terem sido sempre bem tratados
E pelos Comandos acarinhados.
CLXXII
Por vezes surgiam violações
Disso todos temos conhecimento
Porquê tratar mal as populações?
Porquê provocar-lhes mais sofrimento?
Eram por vezes essas más ações
Que trazem revolta o afastamento
E toda a tropa isso o fazia
Infelizmente alguém o encobria.

CLXXIII
Mas quando esses factos se descobriam
Os seus responsáveis eram punidos
Porque desta forma contribuíam
Por causa daqueles mais atrevidos,
Entre o In assim influenciam,
Quem se nos quer entregar, convencidos,
Que estando aqui do nosso lado
Todo o mundo seria bem tratado

Pág. 26

COMANDOS O CURSO E A GUERRA

CLXXIV
Porque depois os capturados
Era-lhes dado um bom tratamento
Eram portanto muito bem tratados
Depois iam ao seu acampamento
Fazer que outros sejam apresentados
E sem haver nenhum constrangimento
Era muita gente recuperada
Até por vezes na tropa integrada.

CLXXV
Somos guerreiros e bons combatentes
Vamos para guerra, sempre para ganhar
Ficamos tristes e descontentes
Se não conseguimos nada apanhar
Porque às vezes em locais diferentes
O In conseguia escapar
Ao chegarmos ao acampamento
Poderão fugir naquele momento.

CLXXVIII
Naquele momento eu estava a chegar
E já com a culatra à retaguarda
O turra ia logo disparar
Com um pontapé dou-lhe na espingarda
Porque ao Fagulha o ia matar
Estava sentado em pose de guarda
Com um tiro na cabeça de raspão
Que sofreu naquela ocasião.
-----------------------------------------------------(1)-O turra ficou escondido no capim e
nas costas do Fagulha disparou,
mas felizmente a arma dele encravou. Se
isso não tem acontecido era um homem
morto
CLXXIX
Para os recuperar o heli chamei
Mas só foi o que estava mais ferido
Foi a solução que eu encontrei
Porque o outro depois de ouvido
Eu por minha intuição achei
Que ele devia estar envolvido
Num acampamento de guerrilheiros
Que tinham muitas armas e morteiros.

CLXXVI
Estava eu sentado a comer
Saboreando um atum enlatado
Quando vejo dois turras a correr
E que sobre nós tinham disparado
Tendo depois deixado de os ver
Já que um com um tiro ficou deitado
Enquanto o outro também ferido
No meio do capim ficou escondido

CLXXVII
Com era difícil de o encontrar
No capim não se via quase nada
O Fagulha bem perto a procurar(1)
Nas costas sentiu uma arma apontada
Escutou o percutor disparar
Por sorte a munição estava estragada
E quando viu a arma percutir
Ficou estático sem reagir.

Heli PUMA; SA330;transportava 20 homens
CLXXX
Como guia então assim serviu
Ao seu acampamento nos levou
Com muita coação, nos conduziu,
Fogueiras apenas se encontrou
Nem um guerrilheiro dentro se viu
Esta gente tudo abandonou
Já que ouviram o nosso tiroteio
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Pois foi a um quilómetro e meio.
CLXXXI
Foi por causa desta proximidade
Que a operação não resultou
Mesmo com toda a nossa habilidade
Os dois de ronda que a gente encontrou
Foi com uma certa complexidade
Prendê-los sem tiros não funcionou
Os outros então ficaram alerta
A fuga deles pr´a nós era certa.

Avião DO 27; Entrou ao serviço em 1961 , e
foram distribuidos vários pelas três
províncias. Foram adquiridos 146 e
transportava 6 pessoas. Também alguns
foram equipados com rockets, instalados
debaixo das asas.
CLXXXII
O quartel estava armadilhado
Sabiam que os íamos atacar
Pois antes de se terem retirado
Começaram tudo a armadilhar
Mas entramos com todo o cuidado
E na frente para nos ensinar
Foi o guia, porque se nos mentir
Será o primeiro a eclodir.
CLXXXIII
Para ele foi uma complicação
Levar-nos ao seu próprio acampamento
Onde tem amigos do coração
A mulher e filhos, que sofrimento!
Pois podem morrer na ocasião
Do nosso ataque, naquele momento
É dura a guerra, debaixo de fogo
A nossa vida também está em jogo.

CLXXXIV
O esquema de assalto planeado
Por esta nobre gente Lusitana
E os Comandos pelo seu passado
Com a sua valente força humana
São heróis lutando lado a lado
Com determinação e muita garra
Conseguem sempre o IN derrotar
Mas para isso têm de matar.

Metralhadora G3, de calibre 7,62. Pode ser
Aplicado um dispositivo lança-granadas.
Tinha um carregador com 20 munições.
Foi a arma utilizada na guerra do ultramar.

CLXXXV
Não fomos nós que inventamos a guerra
Nem fomos nós que a quisemos fazer
Como se dizia na nossa terra
Tínhamos uma palavra a dizer
Homens da vila, cidade, ou serra
Deixaram a família o seu lazer
Buscando a morte ao nosso lado perto
Isso era o que nós tínhamos mais certo.

CLXXXVI
O curso era muito violento
E a guerra era mesmo horrorosa
Lutava-se duma forma sangrenta
Para todos nós muito dolorosa
Quando para salvar a vida se tenta
Com rapidez de forma habilidosa
Para o nosso colega salvar
Debaixo de fogo temos de andar.

CLXXXVII
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Para uns a morte suavemente
Para outros a vida muito dura
Afinal todos morrem lentamente,
Na guerra, nesta ferida que não cura!
Porque o remédio realmente
Seria salvar o tempo que perdura
Não continuar a guerra acesa
Para que muita gente saia ilesa

CLXXXIX
É preciso ter mesmo nervos de aço
Coração forte e sempre sangue frio
Ter muita calma, fazer um compasso,
Quando se sente um forte calafrio
Quando t´atacam seguindo o teu passo
E te molestam a força, o teu brio
Inda que sintas que podes morrer
Com força e coragem, vais combater.

CLXXXVIII
O Perigo espreita de qualquer lado
Ao andar pela mata perigosa
É o pé no trilho armadilhado
É o tiro da Kalash assombrosa
É o perigo de uma emboscada
O entrar numa zona desastrosa
E só por sorte ou por Deus a glória
Nos concedeu sempre tanta vitória.

CXC
Esta é sempre a nossa postura
Lutar com alma e determinação
Saber eleger a melhor altura
Definir bem a nossa posição
Adotar um estilo, uma figura
Ter sempre uma boa preparação
E tudo assim levas de vencida
E nenhuma batalha é perdida.

CXCI
Estávamos no distrito da Lunda
O meu grupo de hélio foi largado
Região onde o diamante abunda
Pelos turras muito explorado
Já que esta é a questão profunda
Da riqueza…povo martirizado,
Já que ela desperta a atenção
De tanto dinheiro ali à mão.

Metralhadora Kalashnikov, (Kalash) de
fabrico soviético. É uma arma leve,
considerada a melhor arma de assalto do
mundo. Equipava o PAIGC da Guiné e o
MPLA de Angola e a Frelimo em
Moçambique.
Tinha uma cadência de tiro espetacular
E o carregador levava 40 munições, com
calibre 7,62

Alouette III, a largar uma equipa de
Comandos
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CXCII
O diamante é fácil de encontrar
Nos rios e nas margens do seu leito
Na ´areia, numa noite de luar
Lá estão eles, ali mesmo a jeito
Cintilantes, vêem-se a brilhar
São procurados assim a preceito
É uma forma dos turras pagar
As armas que eles tinham de comprar.

CXCIII
Claro que para eles terem armamento
E para a ajuda militar
Existia um grande movimento
E entrega de armas para lutar
Por alguns países que no orçamento
Aprovam verbas para facilitar
A luta pela sua liberdade
Mas não é uma ajuda de verdade.
CXCIV
Angola um país inexplorado
E logo assim com tanta riqueza
É por países muito desejado
Porque tinha na sua natureza
Um sub-solo muito cobiçado
País lindo, mas não pela beleza
Mas pelos diamantes, pelo ouro,
Por petróleo, Angola era um tesouro.
CXCV
Lá chegamos à serra da Mukaba(1)
Que fica na região de Carmona
Onde começa o alto e o baixo acaba
Não há nenhuma mais alta na zona
Abordamos a serra pela aba
A sul, a gente meio trapalhona
Subimos a serra íngreme a subir,
Na mata era difícil progredir.
CXCVI
E quando ao alto mesmo lá chegamos
O treze é bem o número do azar
Na operação que realizamos
Logo a seguir, depois de eu casar,
Em fila por um, um trilho cruzamos,
O número treze foi rebentar

Uma mina posta ali a jeito
Em que o pé ficou todo desfeito.
(1)-A serra da Mukaba, era uma cordilheira
com vários picos, aos quais se atribuía a
designação dos mil e vinte. Porque eram
vários picos que estavam muito próximo
uns dos outros e que tinham a altura média
de mil e vinte metros. Para atravessar para
o outro lado do pico, tínhamos que subir e
descer, o que se tornava muito penoso.

CCXVII
Após um ano o primeiro ferido
Nos mil e vinte um forte eco soou
E um pé tinha desaparecido,
O Coelho uma mina rebentou.
O grupo ficou triste, entristecido
Parece que o céu por cima desabou
Ao ver o pé todo esfrangalhado
E no chão muito sangue derramado.

CXCVIII
Vários trilhos foi preciso cruzar
Todo o meu grupo foi emboscado
O número treze é mesmo do azar
Eu e mais onze tínhamos passado
O Coelho foi a mina pisar
Num monte de folhas amontoado
E quando estávamos a reagir
O perigo acabou por surgir

CXCIX
Foi ao subir a serra da Mukaba
O décimo terceiro era o Coelho
Numa subida que não mais acaba
Foi-se a perna quase até ao joelho
Descemos a serra até à aba
Ainda o sangue jorrava vermelho
Para o helicóptero poder aterrar
Árvores tivemos que ali serrar.

CC
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Ninguém do grupo se movimentou
Ficaram em êxtase, perplexos
Ao ver o colega que ali tombou
E logo os primeiros reflexos
Com uma faca na bota as tiras cortou
Aparentando não ter complexos
Sabe Deus o que me havia custado
Este gesto meio desnorteado

contrário e incentivou-o a fazer essa
viagem em 1434. Tinha havido o
desaparecimento de várias embarcações,
que já anteriormente tinham tentado e isso
levou ao mito da existência de monstros
marinhos.
A passagem do cabo abriu o caminho para
os grandes descobrimentos

CCI
É preciso ter sempre nervos de aço
E força de um forte lutador
Uma atitude firme a cada passo
Como Eanes dobrou o Bojador(1)
Nunca pode haver medo nem cansaço
Procurar sempre ultrapassar a dor
Assim serás Comando de eleição
Fazendo tudo sempre em perfeição

CCIV
Foram horas ao pico a subir
A pique ao cimo então chegamos
A densa mata foi preciso abrir
Um trilho novo, nós logo achamos
E vozes começamos a ouvir
Pelo lado do trilho caminhamos
Ele era o décimo terceiro
Em número do azar foi o primeiro.

CCII
Os turras prosseguem a disparar
Quando o Coelho a mina pisou,(2)
Sentia as balas ao lado a passar,
Até uma planta seu caule furou
Mas nunca somos de desanimar,
Todo o meu grupo se desdobrou,
Uns a curar o pé do acidente,
Outros a´actuar na linha da frente.

CCV
O grupo começou a reagir
Um chefe não pode desanimar
Tem sempre de começar a agir
Para os seus homens poder encorajar
Tens muitas vezes que fazer sorrir
Quando a vontade é de chorar
É assim que se leva de vencida
A batalha que pode ser perdida.

CCIII
A mata era difícil e em ladeira
Subir e descer era complicado,
À frente parecia uma barreira,
Em busca de um terreno desbravado
E à procura de uma clareira
Que estivesse ali ao nosso lado
Para que o héli pudesse aterrar
Para o ferido poder recuperar.
___________________________________
(1)-Gil Eanes foi um navegador que dobrou
o cabo Bojador. No século XV, acreditavam
que o Bojador era o fim do mundo. Mas o
infante D. Henrique estava convencido do

CCVI
E o Coelho ali tão tristemente
Quadro monstro à nossa frente prostrado
Enquanto que a maior parte da gente
Deixaram-me bastante perturbado
Por causa dos tiros que fortemente
Nos tinham a nós sempre fustigado
É difícil a vida defender!
Ali, num ápice a podes perder.
CCVII
Esta era a guerra que lá se fizera
Progredia-se muito devagar
De tão cerrado que o terreno era
E cuidado para as minas não pisar
Porque com os tiros a gente não tivera
Tantos feridos e tanto azar
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Pois foram mais as minas traiçoeiras
Que vitimaram pés, vidas inteiras.
(2)-O Coelho pisou uma mina que estava
escondida. Já tínhamos passado doze, pelo
trilho, no mesmo local

Para um chefe IN foi preparada
Chefe militar de grande respeito
Quero a cara dele fotografada
Como não havia máquina a jeito
Para imagem dele confirmar
A cabeça tivemos de cortar.

CCVIII
Eram momentos de muita aflição
Tinha um ano de guerra decorrido
Nunca tive um ferido até então,
Todo o grupo ficou meio perdido
Somos mesmo amigos do coração
Ver ali o colega assim ferido
Parece uma cena de loucura
Feita por homens de grande bravura .

CCXII
Pelo êxito da vossa missão
Por rádio nosso chefe ordenou
Acabou a vossa operação
Quem esta guerra bem coordenou
Merece toda a nossa atenção
Porque o chefe creio se encontrou
E para que assim se reconheça
Não esqueçam de trazer a cabeça.

CCIX
São homens duramente bem treinados
Para suportar todo este sofrimento
De entre milhares são selecionados
Poucos chegam ao fim dentro d´um cento
São mesmo muitos os eliminados,
O curso e a guerra são um tormento,
Para ser Comando tens de se sofrer,
Porque a instrução é dura a valer.

CCXIII
Mas o mais difícil de encontrar
Depois de algum tempo já passado
Pedir alguém para o pescoço cortar
Tarefa difícil…é complicado!
Em consciência não vais nomear
Alguém a fazer isto obrigado
Um Comando então apareceu
Que por voluntário se ofereceu.

CCX
Por vezes a mim mesmo perguntava
Porquê? Prós Comandos me ofereci
Desta forma, eu a minha vida dava
Tantos sacrifícios, tanto sofri!
De tanto sofrer, me admirava
Como era possível! Tudo venci
Ultrapassando todas as barreiras
Perigos guerras e demais canseiras.

CCXIV
Foi isto assim num saco transportado
Lá dentro a cabeça foi metida
E o saco todo ensanguentado
Foi uma noite na mata dormida
E ela ficou mesmo ao nosso lado
Que fúnebre! Ali estava avida
Dum homem e inteligência que morreu
Que a vida pelo seu povo deu.

CCXI
Depois de organizada uma emboscada
E nela alguns mortos termos feito

CCXV
As granadas, munições de almofada
Que ambas de travesseiro serviam
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Com arma e cabeça ´ali deitada
Enquanto´ alguns de nós ali dormiam
No chão duro até de madrugada
Enquanto todos por turnos vigiam
A negra noite a mata com destreza
Para que os turras não surjam de
surpresa(1)
(1)-Turras-Designação abreviada de
terroristas. Termo utilizado pelo anterior
regime aos movimentos ou grupos de
libertação colonial

CCXVIII
Estávamos nós ainda em Luanda
Quando alguns quartéis foram atacados
Em Cabinda ali naquela banda
Lá alguns foram mesmo devastados
Rápido o quartel general nos manda
Nordatlas para sermos transportados
Ali para Cabinda rapidamente
Pois a operação era urgente

CCXVI
Recordar esta imagem duma guerra
Feita por homens que vinte anos tinham
A sete mil quilómetros da terra
E quando as saudades se avizinham
Dos pais vivendo na cidade ou serra
De chorar muitas vezes se continham
Com imagens destas se esmorece
E até o mais forte estremece
CCXVII
Quando a Belize havíamos chegado
Um heli-canhão fora abatido
Tendo sido o piloto encontrado
Dentro do heli todo retorcido
O seu corpo estava carbonizado
Lá foi por nós Comandos recolhido
Foi grande a ofensiva militar
Quartéis, os turras estavam a atacar

Avião Noratlas; avião bimotor de
transporte militar, com carga útil de 7900K,
Peso em vazio 13.075kgs.; velocidade
máxima= 440 kms/hora; raio ação=2450km
Capacidade para 32 passageiros. Em
Angola era conhecido como o barriga de
ginguba, pelo seu formato bojudo. A
Portugal chegaram os dois primeiros
Noratlas em 1960

CCIX
Helicópteros à nossa espera estavam
Para nos objetivos sermos lançados
Os turras toda a área controlavam
Vários quartéis foram assaltados,
Muita tropa assim eles matavam
Tendo alguns carros sido roubados
E neles fizeram a retirada
Armadilhando toda a picada.
Heli-canhão Alouette III
CCXX
Foi logo depois de grande canseira
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E já após a guerra acabada
Que ali uma mina traiçoeira
Foi pelo furriel Lima pisada,
Sendo ali posta daquela maneira
Uma árvore na picada atravessada
E muitas minas depois encontramos
Enterradas no chão as destapamos.

posições do IN, esta zona estava infestada
de elementos IN por todo o lado, pelo que
era humanamente impossível nós
deslocarmo-nos para esses objetivos.
Como andavam dois aviões que estavam a
voar por cima de nós, para poderem
atacar, quando lançaram as bombas houve
um erro de cálculo da parte dos pilotos e
lançaram algumas por cima de nós. Este
erro deve-se ao facto da mata ser muito
densa e ser impossível ver a nossa posição.

CCXXI
Foi de imediato o Valadas
Quando rápido o Lima socorria
Nós já tínhamos minas destapadas(1)
Mas havia outras que a terra encobria
E foi destas ainda ativadas
Porque estas o Valadas não via
Que lhe levou o pé por inteiro
No meu grupo sem pé era o terceiro.

CCXXIII
Dois PV-2 do morro eu controlava
Debaixo de árvores da vegetação
Sempre por rádio eu lhes indicava
À vertical, a minha posição
E o piloto sempre me informava
Texas(3) não tenhas preocupação
Que eu já identifiquei onde estás
O morro a atacar fica para trás.

CCXXII
E foi ainda nesta operação
Que enfrentamos um grave perigo
Instalou-se uma enorme confusão
Pior que um ataque do inimigo
Bombas lançadas de um avião(2)
Podiam ter rebentado comigo
E com todos os que ali estavam
Pois por erro o nosso morro atacavam

CCXXIV
Os dois aviões em voo rasante
Pela terceira vez esta manobra
Com aquele ruído penetrante
Quanto mais baixo parece que dobra
Depressa com um golpe fulminante
Cada um dos aviões se desdobra
Para todas as suas bombas largar
Para o inimigo poder esmagar.

-----------------------------------------------------(1)-O IN tinha assaltado um quartel do
exército em Cabinda, tendo feito muitos
mortos e fugiram nas viaturas existentes
no quartel. Na picada derrubaram árvores
e armadilharam a picada, para no caso de
serem perseguidos criar problemas e
baixas às nossas tropas. Ainda abateram o
heli canhão que estava a bombardeá-los,
cujo helicóptero foi por nós encontrado.

CCXXV
O Afonso(4) que nos acompanhava
Com o seu grupo a nós se juntou
Quem assim os aviões pilotava
Com o grande susto que nos causou
E entre ambos a gente comentava
Será o IN que nos metralhou
Ou serão mesmo os nossos aviões
Que fizeram tamanhas confusões
-----------------------------------------------------

(2)-Depois de o meu grupo ter atuado em
vários pontos e ter silenciando e destruído

(3)-TEXAS-era o meu nome de guerra, a
designação dada ao meu grupo. Em todas
as transmissões que fazia com os aviões,
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com um rádio em banda aeronáutica ou
com o rádio TR-28, para falar com o
PC(posto de controle, que era o centro
coordenador das operações e que podia
estar a centenas de quilómetros de
distância) utilizava a designação TEXAS,
com a qual me identificava.
(4)-Afonso era meu colega, alferes( hoje
coronel) comandante do 4º grupo de
combate e que tinha o nome de guerra
ROQUE e pertencíamos ambos à
Companhia de Comandos 2041.
CCXXVI
Esta dúvida foi só por instantes
Deu-nos vontade de os metralhar
Podia haver dor, gritos lancinantes
Se em cheio nos fossem acertar
Nada tinha ficado como dantes
Tinha conseguido a todos matar
Muita sorte não nos ter acertado
Porque em retalho tínhamos ficado

CCXXVII
O Costa da bomba traz um pedaço
Que bateu de lado no cinturão
Foi a sorte com este estilhaço
Lhe ter batido mesmo de raspão
Com isto apanhamos um cagaço
E um forte aperto no coração
Dos cinquenta homens que levava
Ninguém de nós vivo, sequer ficava.
CCXXVIII
Sorte que os pilotos também falharam(1)
Ainda bem a sua pontaria
Porque em cheio não nos acertaram
Senão num bolo tudo ficaria
E deste modo todos se safaram
Da morte certa ninguém fugiria
E todo o mundo ficou consciente
Que podíamos morrer de repente.
CCXXIX
Cada operação a enfrentar
Sabia que fome e sede ia ter
Mas não sabia se ia voltar
O mais certo ´às vezes era morrer.

De tantos tiros que iria dar
E doutros tantos do IN sofrer
Muitas vezes só por sorte ou por Deus
Porque à vida já tinha dito adeus.
(1)-Pilotar este avião, PV2 tem alguma
dificuldade na visão para o solo, o que
torna difícil colocar as bombas com
precisão.

Avião Lockeed- PV2; dotado de trem
retráctil. Era utilizado para patrulha e como
bombardeiro. Foi utilizado antes da guerra
colonial em deslocações de Lisboa para os
Açores. Possuía capacidade para carregar
nos porões internos 1400 kgs de bombas.
Os pilotos tinham péssima visibilidade para
o solo e faziam os bombardeamentos por
estima, atendendo que tinham um
desenho mais para patrulhamento
marítimo(Este foi um dos motivos porque
nos metralharam por engano). Foram
destacados da base do Montijo 6 PV2 para
Angola.

CCXXX
A morte tinha-a por companheira
Vi amigos, muita gente morrer,
Ao meu lado, ali à minha beira
Às vezes sem nada poder fazer,
A não ser lutar com a gana inteira,
Para o inimigo poder vencer
E os feridos poder ajudar
Para a vida deles preservar.
CCXXXI
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O Furriel Lima, foi disso um caso
Por pisar uma mina traiçoeira
Era ao fim da tarde, já no ocaso,
Eu estava a dois metros, à sua beira,
O pé, a perna foi tudo raso
Foi até ao joelho a perna inteira
Triste, pediu-me a mim que o matasse
Como da vida, mais não precisasse.

curso, na instrução, se procura gerar
situações reais, parecidas com um teatro
de guerra, o facto é que sabemos que não
estamos fisicamente na guerra, mas aqui é
mesmo guerra! Há feridos e mortos. Os
nossos amigos ali caídos, feridos, sem pés!
Eu estava a dois metros, e também levei
com terra e estilhaços. Fiquei surdo
durante um pouco pela violência do
estrondo da mina. Quando cheguei junto

CCXXXII
Tentando levantar-se consciente(1)
Grande herói na frente de batalha
Estava ainda com a perna dormente
Eram minas IN postas ao calha
Que a cada um podia fatalmente,
Bani-lo para sempre, isso não falha
Não se pense, se mais cuidado houvera,
Mais sorte, o amigo Lima tivera.

do Lima, as primeiras palavras dele foram:
Ai a minha mãe e disse também ao olhar
consciente para a perna que tinha
desaparecido até ao joelho: meu alferes,
mate-me.
O helicóptero, àquela hora, já era
impossível voar, porque começava a ser
noite. Imaginem agora, na mata virgem de
Cabinda, o sacrifício que é ter de
transportar dois feridos em macas
improvisadas, ( eram feitas com um pano
de tenda, que se atava nas pontas e
enfiavam-se dois paus de modo a fazer o
género de uma padiola) pela mata, de
noite, até encontrar uma zona sem
árvores, para que o helicóptero pela
manhã pudesse ter condições para aterrar
e poder recuperar os feridos. Ainda
tínhamos que ter atenção a algum eventual
ataque que podia surgir a qualquer
momento derivado ao barulho que
inevitavelmente tínhamos de fazer.
Eram precisos 4 homens para transportar
um ferido. Estes não podiam levar a sua
arma nem a mochila. Tinha que se
improvisar um sistema para que lhe fosse
ministrado a cada um soro e
medicamentos para as dores. Caminhamos
toda a noite, para ir até ao ponto de
recolha, pois ao observar a carta(mapa),
estávamos numa zona arborizada. Por
outro lado para que as macas pudessem
passar pela mata, atendendo à sua largura,
à frente era necessário com uma catana
cortar arbustos.

CCXXXIII
E à hora em que foi o acidente
Em que a noite ameaçou surgir
É impossível a recolha urgente
Os hélios já não podem sair
Na mata ali, transportar um doente
De qualquer lado o perigo pode vir
Pelo ruído que há que fazer
Pior coisa não há para acontecer.
-----------------------------------------------(1)-Foi um momento de muita tensão.
Quando o Lima acionou a mina logo de
seguida o Valadas, ao ir em seu socorro,
também pisou uma mina que estava
escondida. Ambos ficaram sem pés. De
imediato o IN começou a disparar sobre o
nosso grupo, que só com nervos de aço e
mais uma vez com o nosso curso de
COMANDOS, é que se consegue gerir física
e psicologicamente a situação.
Quando falamos que o curso é violento, é
verdade! E não será mais violento
situações como esta? Foi o curso que nos
deu esta capacidade de podermos
ultrapassar o sofrimento. Enquanto no
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Eram dois feridos que tínhamos de
transportar. Entretanto o Lima não resistiu,
porque perdeu muito sangue e cerca da
meia noite morreu. Mas mantivemos esse
segredo só entre o enfermeiro, o furriel
Almeida e eu. As pessoas revezavam-se na
ajuda do transporte dos feridos, porque
era muito exaustivo e não se apercebiam
que já estava morto. Porque inicialmente o
Lima estava lúcido, mas foi perdendo essa
capacidade.

CCXXXIV
Constrói-se uma maca de repente
O transporte fica assegurado
Mas é necessário muita gente
O pessoal fica muito cansado.
Desbravando a mata lentamente
E todo o mundo fica ocupado
São necessários quatro para o transporte
Que se vão depois revezando à sorte
CCXXXV
O Lima lá foi sendo transportado
Pela densa mata a subir ladeiras
Sempre com soro ao seu braço ligado
Descendo também pelas ribanceiras
O pessoal estava fatigado
Por ter de passar por tantas canseiras
Nessa negra noite o Lima morreu
Mas só sabia o Almeida e eu.
CCXXXVI
Mantivemos sempre este segredo
Para que a psico não faltasse
Porque o Comando, raro tem medo
Mas permitia que desanimasse
Alguns do grupo naquele degredo
Pois havia quem logo comentasse
Será que o Lima se vai safar
Pois o sangue está sempre a jorrar.

CCXXXVII
Eram as minas que metiam medo

Não sabíamos onde se encontravam
Começaram a usá-las bem cedo
Por todos os lados as enterravam
No trilho, ou junto do arvoredo
Sempre onde os grupos caminhavam
Podiam estar assim espalhadas
Por zonas inteiras, armadilhadas.
_____________________________
(1)-O transporte de um ferido durante a
noite é de um sacrifício extremo e ainda
por cima na floresta virgem de Cabinda. Era
necessário com catanas à frente cortar a
vegetação para a maca passar.
CCXXXVIII
Disso toda a gente tinha respeito,
Contra as minas não podes lutar
Só há uma forma, só há um jeito
Era progredir muito devagar,
Analisar o chão todo a eito
E onde pões o pé, bem pesquisar.
Eram momentos de grande tensão
Quando pressentias minas no chão.
CCXXXIX
Quando se via terra remexida
Era sinal de estar armadilhada
E com muito cuidado de seguida
Tirávamos a terra acumulada
Basta isto para tirar a vida
Se por baixo está outra colocada
Muita gente deste modo sucumbiu
Porque a mina debaixo explodiu.
CCXL
Para além das minas anti-pessoais
Armadilhas nos trilhos colocadas
As minas anti-carro, eram fatais
Postas sempre no trilho das picadas
Nos rodados , nas bermas laterais,
Havia ali zonas armadilhadas
Quando a berliet a mina pisar(1)
Esta vai mesmo pelo ar
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Para encontrar sempre soluções
E resposta a todas as questões.

(1)Berliet foi um dos veículos mais
utilizados pelas Forças Armada
Portuguesas. Em 1962 a Metalúrgica
Duarte Ferreira estabelece um acordo com
a empresa Francesa, para montar no
Tramagal a produção. Daí o nome de
Berliet Tramagal. Foram entregues aos três
ramos das Forças armadas no espaço de 10
anos 3549 Berliet.

CCL
Ficavam os ferros todos retorcidos(!)
Das Berliets e corpos esventrados
No meio de mortos, alguns feridos
Que ficavam com dor desesperados
E todos nós ficávamos convencidos
Que alguns deles todos ensanguentados
Iriam morrer lento, lentamente
Outros era o fim rapidamente.
CCLI
Qual negro quadro de um filme de horror
A nossa vontade era de chorar
Naquele canto, com tanto calor
Mas ficamos firmes a aguentar
Porque o IN espreita em redor
Os que estão vivos preciso é salvar
Indo buscar forças para lutar
Para o inimigo poder expulsar.

CCLII
Onde é que forças vais encontrar
As físicas parecem esgotadas
As psíquicas estão a acabar
São forças ocultas controladas
Que te ajudam a continuar
E tomar decisões equilibradas

(1)-As minas anticarro eram colocadas nos
rodados das picadas. Quando se previa que
poderia haver minas, o pessoal descia das
viaturas e ia uma equipa picar a picada.
Perfuravam o solo até encontrar algo
metálico, que ao ser encontrada uma mina
era levantada e desativada. Por vezes
quando se levantava a mina estava outra
por baixo que era acionada, causando a
morte imediata do operador e
eventualmente de quem estava em redor.
Também se utilizava um detetor de minas.
Só que este sistema estava sempre a dar
alarmes falsos. Bastava qualquer coisa
metálica, um prego, uma lata, ou qualquer
outo metal, para dar aviso. Utilizávamos

CCLIII
Isto ajuda ao endurecimento
Acabando a guerra tu vais viver
E depois de todo este sofrimento
Se um mal te vier a acontecer
Tu enfrentas calmo, sereno, lento
Fostes preparado para sofrer
O pânico sempre é posto de lado
E o problema fica bem tratado.

CCLIV
E quando por cima de nós passaram
Aviões, que andaram bombardeando
O IN em posições que metralharam
Muita gente foram assim matando
E os Comandos quando lá entraram
Aos que ficaram foram dizimando,
E àqueles menos estropiados
Da lei da morte assim foram poupados.
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também o chamado rebenta minas.
Tratava-se de uma viatura carregada com
sacos de areia, onde o condutor ia sozinho,
sentado em sacos de areia. E a coluna
militar às vezes com dezenas de viaturas
vinham atrás.
É a roda ao passar que aciona o percutor
da mina e a faz explodir. No entanto
começaram a colocar minas de
acionamento retardado. Programavam-na
só para rebentar por exemplo à quinta
roda. Passava o rebenta minas e não
acontecia nada. Vinha uma viatura mais
frágil e ia tudo pelo ar.

CCLV
Há corpos no chão ensanguentados
Das armas dos sistemas engenhosos
Que são sabiamente manobrados
Por homens que se tornaram famosos
Com os sistemas por si utilizados
E pelos seus feitos gloriosos
Nunca assim uma tropa houvera
Que tantos êxitos sempre tivera.
CCLVI
Por entre corpos todos destroçados
Pela fúria das armas violenta
Bocados pelo chão despedaçados
Que este chão triste assim sustenta
Com arma e sangue ali espalhados
Feridos a morrer de forma lenta
Triste quadro este de loucura
Só próprio para homens de bravura

CCLVII
Mesmo entre nós, fica-se abalado,
Por ver tanto sangue tanto horror

Por vezes fica-se desnorteado
Por ver um quadro, mesmo de terror
Só possível em filmes simulado,
Sem nunca terem aquele rigor
Nos filmes a imagem é montada
Na guerra nenhuma é preparada.

CCLVIII
Nada mais há que atinja o ser humano
Do que pôr em perigo a própria vida
Foi ali, neste país africano
Que em Angola muita foi perdida.
Lutamos talvez creio, por engano
Com garra duma forma destemida
Quando podia ter sido afinal,
Desde logo, a via negocial.

CCLIX
E assim muita vida era poupada
De ambos os lados naturalmente
E se fosse a via negociada
Todos podiam viver irmãmente.
Melhor solução era encontrada
Do que irmos para guerra de repente
E não havia a perda irreparável
De tanta catástrofe incontrolável.

CCLX
Ao ouvir tiros, rebentamentos
Fica-se logo com muita secura
Pensando sempre em maus pensamentos
Sobre a morte, realidade dura
E podemos ficar com ferimentos
Para avida inteira, que tortura!
Como há tanta gente infelizmente
Afetados, vivendo tristemente.

CCLXI
E enquanto soprava violento
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O vento forte e chuva que caía
Caminhando todos em passo lento
Vendo o lume que das armas saía
Observando estando atento
Com o inferno aquilo se parecia
E nós procurávamos fazer tombar
O IN que nos queria derrubar.

CCLXII
Por fim já estávamos habituados
De ver os corpos e pernas partidos
Mesmo bocados todos retalhados
Que iam ser pelas feras comidos
E pelos leões talvez devorados
Eram por estes assim repartidos
Triste fim o de esta nobre gente
Que tinha a pátria sempre presente.

Um guerrilheiro velho e corpulento
Ficou deitado, cara ensanguentada
Mas a morte ia chegar breve, lento
Era complicado dele tratar
A decisão foi ter de o matar.

CCLXVI
Não o podíamos abandonar
Levá-lo? Estava muito ferido
´Inda podia talvez avisar
Os colegas pois mesmo combalido,
Seria capaz de forças ganhar,
Podendo o meu grupo ser destruído
Sendo-nos montada uma emboscada
Tendo a posição referenciada.

CCLXIII
Tinha às vezes vontade de chorar
Ao ver todo aquele sofrimento
Mas eu tinha que tudo aguentar
Dando coragem a cada momento
E ao grupo nunca deixei passar
A dor e mágoa de algum tormento
Transmitindo força e valentia
Era assim que a guerra se vencia.

CCLXVII
Apercebeu-se qual a decisão
Muito a custo seus braços levantou
Olhando-nos e pedindo perdão
Mas há regras que a guerra ditou
Não se pode pensar com o coração
Um MPÊELÁ(1) sua voz cantou
Foi necessário ter de o matar
As feridas era difícil curar

CCLXIV
Porque o grupo bem moralizado
É a melhor forma de tudo vencer
Sentindo-se pelo chefe apoiado
O IN fazem desaparecer
Lutam com empenho desmesurado
E eu isso nunca vou esquecer
Que eram homens fortes e valentes
Quando era preciso estavam presentes.

CCLXVIII
Espero, não se oferece ninguém
Não há tempo para mais esperar
Por norma, não vou obrigar alguém
A este serviço efetuar
Tenho de ser a decidir também
Que tem de ser alguém a disparar
Sabe Deus o que isto´ ali custou
Esta imagem na retina ficou.

CCLXV
Um certo dia numa emboscada
Mesmo próximo dum acampamento
Ferimos com um tiro de rajada

CCLXIX
Uma cena difícil de esquecer
Do local que se podia disparar
A sua cara estava sempre a ver
Um quadro que se teve d´encarar
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Sonhos me vieram a acontecer
E aquela imagem recordar
E antes de morrer balbuciou
MPÊLÁ de novo soletrou.

CCLXX
Grandes heróis, valentes guerrilheiros
Nunca antes na hora de morrer
E mesmo perante alguns carniceiros
Diziam-nos sempre nada saber
Eram vagos, muito traiçoeiros,
Nada conseguíamos obter
Homens duros que nunca revelavam
Informações que com eles guardavam.
(1)-MPLA-Movimento Para a Libertação de
Angola

E logo que o grupo atravessava
A chana, a planície inteira
Um forte tiroteio rebentava
Ali sem nenhuma proteção
Tivemos de nos atirar para o chão.

CCLXXIV
Como estava assim mesmo descoberto
Todo o terreno era destapado
O grupo reage em campo aberto
Tendo-se para isso desdobrado
Tinha sede fiquei boquiaberto
Vendo o cantil com um tiro furado
Que trazia preso ao cinturão
O tiro passou mesmo de raspão.

CCLXXI
Mesmo em troca da própria vida
Preferiam antes morrer
Do que a vida que lhe era prometida
Se às perguntas quisessem responder
Rara informação era obtida
Mesmo sabendo o que irá acontecer
Grandes heróis, destemidos, valentes
Que ficam na memória presentes.

CCLXXV
E depois da guerra já acabada
E da água ficar toda vertida
A mochila nas costas pendurada
Tirei-a à procura de bebida
Ali toda a gente ficou pasmada
Podia até ter ficado sem vida
Pois vários tiros de metralhadora
Furaram a mochila de fora a fora

CCLXXII
É assim esta vida infelizmente
Tira-se a vida a quem quer viver
De homens fortes, desta nobre gente
Que morrem pela terra defender.
É a lei da guerra aqui presente
E de quem se habituou a sofrer
Os Comandos sabiam respeitar
Mesmo até quando tinham de matar.

CCLXXVI
Se a rajada baixasse mais um pouco
Entrava da cabeça até aos pés
Isto é terrível é de ficar louco
Podia ser furado de lés a lés
Pode-se ficar sem fala ou mouco
Casos destes no nosso palmarés
Aconteceram-nos várias vezes
Doutra vez foi ao Costa e ao Menezes.

CCLXXIII
Ao ter de atravessar uma clareira
Nunca pensei, que ali nunca sonhava
Que os turras estavam à nossa beira

CCLXXVII
Ao refletir sobre estes temas
Ponderando bem todo este perigo
Dedico aos Comandos estes poemas
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A todos os que estiveram comigo
E conceberam vários estratagemas
Pois que de todos sou grande amigo
Poi todos vivemos situações
De guerra, de tiros, de complicações.

CCLXXVIII
E quando se caminha pela mata
Sentes um clima especial
De repente um tiroteio desata
Que te pode fazer bastante mal.
Logo todo o mundo as ordens acata
E reagem de forma triunfal
Nunca se anda ali descansado
Pois o grupo pode ser emboscado

Pisar aquele solo o mato a terra
Muitas vezes em áreas desastrosas
Descer ou subir o alto da serra
Permanecer em zonas assombrosas
Só por isso mesmo heróis todos são
Só não tiveram a ocasião

CCLXXXII
Montava-se um círculo para dormir
Com sentinelas a noite inteira
De onde ninguém podia sair
Fazendo das granadas travesseira
Sem ruído para se poder ouvir
Se alguém chegava junto à nossa beira
Deixávamos o trilho armadilhado
Para que o IN fosse detetado

CCLXXIX
Por um lado as minas podes pisar
Por outro, emboscadas podes sofrer
Um tiro, te pode logo matar,
Ou um pé, depressa podes perder.
Fome e sede vão-te acompanhar
Calor e cansaço vais sempre ter
E no assalto a um acampamento
Passas sem dúvida um mal momento

CCLXXXIII
Se o meu grupo fosse perseguido
Por alguém que na nossa mira vinha
Logo era seu intento destruído
Pois à espera uma armadilha tinha
Provocando uma explosão um ruído
E se fosse uma granada de pinha
Seu nome uma granada ofensiva
Era bem pior que uma defensiva.

CCLXXX
Quando havia noites de temporal
Com relâmpagos, chuvas tropicais
Vento ciclónicos, vendaval
Nós debaixo de árvores colossais
Na noite horrível fenomenal
Árvores que podiam ser fatais
Caíam com o vento que soprava
E o céu todo se iluminava.

CCLXXXIV
Caminhando em coluna por um
Os primeiros homens se desviavam
Assim não havia turra nenhum
Esta manobra não presenciavam
E nunca escaparia algum
Os Comandos lá na mata montavam
Ao dormir este tipo de emboscada
Assim a maior parte era apanhada.

CCLXXXI
Só o facto de andar assim na guerra
Caminhando só em zonas perigosas

CCLXXXV
Assim estávamos em segurança
Nunca a dormir fomos atacados
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Tínhamos desta forma confiança
Nestes sistemas que eram montados
Com muito empenho e perseverança
Depois no terreno adaptados
E ajudava nessa ocasião
Ao bom êxito da nossa missão.

Vai em frente contra o inimigo
Não recua, avança e labuta
Protege-se por vezes num abrigo
Taticamente usa esta conduta
Para o inimigo poder enganar
Para logo de seguida o derrotar.

CCLXXXVI
Em cada canto, em cada esquina
Ou ainda junto a um acampamento
Subindo ou descendo uma ravina,
Ou caminhando devagar, lento
Mesmo andando em areia fina
Nunca nos sai do nosso pensamento
Que uma mina esteja ali perdida
Que pode estoirar, tirar-nos a vida

CCXC
Éramos jovens, só com vinte anos
Perdemos quatro anos da nossa vida
Os governantes eram desumanos
Ao deixar esta gente assim esquecida
E deixemo-nos todos de enganos
Porque para àquela guerra ser mantida
Muitos mais jovens tinham de morrer
E a família ficar a sofrer

CCLXXXVII
De dia a temperatura era alta
O termómetro marcava quarenta
De muito calor raro havia falta
Às vezes próximo dos cinquenta
Mas à noite regelava a malta
Passava-se uma noite violenta
No planalto interior gelava
A água e a roupa que levava.

CCXCI
Mas que tamanho e duro sofrimento
Ver partir os filhos para a guerra
E sempre à espera de qualquer momento
Ouvir dizer que cá na sua terra
Houve mais um morto, triste lamento
Mais um filho daqui que se enterra
É um filho da terra conhecido
Um bom rapaz, jovem, muito querido.

CCLXXXVIII
Um quadro dantesco, belo horrível
Os nossos fatos todos encharcados
Era uma negra noite terrível
E todos nós assim ali deitados
A tropa Comando, tropa temível
Com corpo e equipamento molhados
Resistem em qualquer situação
São treinados até à exaustão

CCXCII
Foi difícil a guerra que tivemos
Em Angola, Moçambique e Guiné
E tudo aquilo que nós fizemos
Foi sempre manter a guerra de pé
Assim durante anos mantivemos
O governo, sempre teve muita fé
Que a guerra iríamos vencer
E que nunca iríamos perder.

CCLXXXIX
O Comando nunca foge ao perigo
Nem à guerra, nem à difícil luta

CCXCIII
Mas manter uma guerra de guerrilha
Seria sempre uma grande ilusão
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Para os turras é uma maravilha
Que conhecem o terreno, o chão
Esta tese o governo não perfilha
Os militares superiores também não
Para a guerra vão só jovens militares
Os outros ficam como auxiliares.

CCXCIV
Quarteis que ficam longe da fronteira
Têm de fazer grandes caminhadas
Exige uma enorme canseira
Trazer as munições encaixotadas
Para que tenham sempre à sua beira
Armas que às costas são transportadas
Para Angola para o seu interior
De alguns países do seu exterior.

Age na guerra sem atrocidades
Porque respeita sempre o inimigo
Paciente nas adversidades
Põe no cumprimento de uma missão
Todas as forças de atuação.

CCXCVIII
Há histórias que a história não comente
Como o caso do Comando Barradas
Porque uma teoria se sustenta:
Ensinam como fazer uma emboscada,
Como fazer guerra violenta
E desmontar minas armadilhadas,
Mas no fim da comissão acabar
Não lhes ensinam o rumo a tomar

CCXCV
Países que apoiavam a guerrilha
Fornecendo armas e instrução
Como se monta uma armadilha
Com minas bem escondidas no chão
Para depois fazerem a partilha
Das riquezas que Angola tinha então
Apoiaram sempre os guerrilheiros
A obter lucros foram os primeiros.

CCXCIX
Para a guerra um Comando é preparado
Em contornos de total violência
Fica para a vida sempre marcado
Sem dó, sem piedade, nem clemência.
Muito Comando ficou afetado
Custa a todos esta evidência
Não há só os feridos como é lógico,
Mas também os do foro psicológico.

CCXCVI
Numa zona operacional
O tempo de tropa conta a dobrar
Para os do quadro era opcional
Para ´a reforma passava a contar
Era a lei de âmbito nacional
Era assim a regra no ultramar
Para os militares do quadro a melhor forma
De irem muito cedo para a reforma.

CCC
Um Comando faz por vezes missões
Que exigem treino e conhecimento
E na avida em certas ocasiões,
Podem-se levar por maus pensamentos
E porque quando toca a cifrões
A necessidade de certos momentos
São levados às vezes a roubar
E até um banco poder assaltar.

CCXCVII
O Comando não foge ao perigo
O Comando ama as responsabilidades
O Comando tem o seu código

CCCI
Foi o que aconteceu ao Barradas
Que montou uma operação perfeita
Assaltou com viaturas roubadas,
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Uma dependência que foi eleita
De um banco onde foram saqueadas
Milhares de notas, numa rua estreita
Nesse dia tudo lhe correu bem
A polícia não apanhou ninguém.

CCCII
Mas o pior foi no dia seguinte
No porto ali, já pela madrugada
Porque a polícia não há quem a finte
E a ronda ficou desconfiada
Rápido com um certo requinte
A viatura foi bloqueada
Rebenta logo um grande tiroteio
E o Barradas foge de permeio

Melhor sorte na guerra tivera
Pois lá tiro nunca levou nenhum
Apesar da guerra que ele fizera
E creio que em momento algum
Nunca pensasse assim na sua morte
Pois aqui fora, teve pior sorte.

CCCVI
É certo que ´um Comando é resistente,
Preparado de forma superior
E com formação muito exigente.
São escolhidos pessoas de valor.
Para conquistar é sempre persistente,
E tudo fazem com muito rigor.
Porque “a sorte protege os audazes”
Nas dificuldades são sempre capazes.

CCCIII
Seu sangue deixa rasto, está ferido,
A polícia sempre a perseguir
Até que então tinha conseguido
O Barradas rápido descobrir
Ficou ele logo ali detido
Sem poder sua fuga prosseguir
Arrependido depois na prisão
Revela os da organização

CCCIV
É então o Barradas premiado
Com saídas fortuitas da prisão
Um dia é cá fora esperado
Dizem, pelos da organização
É rápido com um tiro baleado
Fulminado cai morto ali no chão
E houve logo até quem comentasse
Que alguém dos colegas se tratasse.

CCCV
O Barradas que do meu grupo era
Primeiro da vinte quarenta e um

Crachat Comando; Audaces Fortuna Juvat ,
da Eneida de Virgílio (A sorte protege os
audazes) ; Este é o lema dos Comandos.
Quando o curso era dado no tempo de
guerra nas antigas colónias, só se
entregava o crachat no fim do curso e
depois da operacional, após ter contacto
com o inimigo, e a partir daí é que era um
Comando
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Crachat Comando (simples)

Crachat Comando do início da criação dos
Comandos
CCCVII
Não há nada igual ao sofrimento
Para poderes apreciar a vida
Quando é dura de difícil tormento
Sentes que a tens já quase perdida
Não podes ficar assim num lamento
Mesmo que seja assim muito sofrida
Não podes ficar de braços cruzados
A chorar os suores já derramados.

CCCVIII
Os Comandos eram só um por cento
Da tropa, do seu conjunto total
Tiveram mais êxito e mais talento,
De todas as forças de Portugal
Obtiveram o merecimento,
O respeito a nível nacional
Por tantas as vitórias alcançadas
E pelo número de armas capturadas.

CCCIX
Foram as forças mais condecoradas
Com as mais altas condecorações
Pelas muitas vitórias alcançadas
Na guerra, em todas as situações
Pelo material, às toneladas
Capturado nas operações
Sempre o perigo era eminente
E a morte estava ali presente.

CCCX
Muitas foram as torres de espada
Esta a maior condecoração
A pessoa só é condecorada
Pela entrega, abnegação
Pelo risco, por grande prova dada
Pela valentia, pela dedicação,
Desprezo total pela sua vida,
Para que a vitória fosse conseguida.

CCCXI
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Foram mais de quinze agraciados
E mais de trezentos com cruz de guerra,
Os Comandos eram assim honrados
Pelo esforço que esta luta encerra
Pelos enormes feitos demonstrados
Pela pátria, por esta sua terra,
Pois sempre que a pátria precisar
Com os Comandos pode sempre contar

CCCXII
Existimos para sua defesa
E para o nosso sangue derramar
Por ela lutaram com firmeza
Nunca deixaremos de a amar
E pelas causas nobres e com destreza
Nunca nós iremos desanimar
E como a sorte protege os audazes
Para ganhar somos sempre capazes
CCCXIII
Houve heróis Comandos medalhados
Com a mais alta condecoração
Foram com Torre Espada premiados(1)
Na guerra, pela sua atuação.
De entre todos foram bem notados
Pela garra e determinação,
Se bem que heróis todos podiam ser
Bastava´ ocasião aparecer.

CCCXIV
Os que esta medalha receberam
Todos fizeram mesmo, grandes feitos
Em dificuldade se aperceberam
Que ao lutar produzia os seus efeitos
Sem medo a reagir se meteram
Com toda a técnica, sem defeito,
Fizeram atos heroicos de bravura
Ao viver cenas de grande loucura

CCCXV
A sua própria vida arriscaram
Alguns estiveram à beira da morte
Tantos perigos e riscos enfrentaram
Que só pode ter sido o fator sorte
Pois a morte então a ultrapassaram

Enfrentando o IN hábil e forte
Conseguiram assim tantas façanhas
Sempre com dificuldades tamanhas.

CCCXVI
São nomes que ficam para a história,
Nomes que de alguns eu vou citar,
Não por falta de espaço, mas memória,
Porque de todos, não me vou lembrar
Pr´a eles eu canto a sua vitória
Pelos seus grandes feitos a lutar
Homens qu´à pátria a vida quase deram
E em troca nunca nada quiseram.
___________________________________
_(1)-Ordem Militar da Torre de Espada do
Valor, Lealdade e Mérito. É atribuída por
méritos excecionalmente distintos, por
atos de heroísmo militar, de abnegação e
sacrifício pela pátria.
CCCXVII
Abreu Cardoso e Lobato Faria
Isaías, Caldas(2) e Mandriana,
Foram homens que a Pátria elevaria
A heróis, nobre gente Lusitana,
Porque em outros tempos se entregaria,
A salvar assim muita vida humana,
Com risco da sua própria vida
Salvaram a d´outros quase perdida.

CCCXVIII
Que reflitam os jovens d´ agora
O quanto sofreram os vossos pais
Sentem orgulho pela vida fora
Porque a pátria lhes exigiu demais
Foi em defesa da pátria outrora,
Tempos da nossa vida cruciais
Mas se um dia a pátria precisar
Com os Comandos pode sempre contar

CCCXIX
Exemplo pelos jovens a seguir
Nunca se poupem por se esforçar
Quem foi Comando pode concluir
Que valeu bem a pena trabalhar
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Porque o passado veio influir
E bem podemos hoje realçar
Ter sido Comando ajuda a viver
Porque ensinou-nos a saber sofrer.

CCCXX
Tinham sempre o sabor da vitória
Para nós nunca havia o perder
Honra aos Comandos e muita glória
Porque davam tudo para vencer.
E creio na guerra não há memória
De um só Comando desvanecer
Pois a guerra nunca era perdida
Com valentia arriscavam a vida.
(2)-Sargento Eleodoro Caldas, natural e
residente em Valença. Foi o Comando nº
22, fazendo parte do 1º grupo de
Comandos. Tem a medalha de prata de
valor militar com palma e Cruz de Guerra

CCCXXIII
O comando de equipa é um sargento
E no da companhia um capitão
Sendo que cada um a cada momento
Tem o controle dos homens na mão
São poucas as falhas, nenhum lamento
Treinados assim que todos estão
Não se precisa de muito exigir
Porque em cada missão sabem agir.

CCCXXIV
Existe o pessoal da formação
Que dá apoio a toda a companhia
Condutores, médico e capelão
Cozinheiro que a comida fazia
Os do rádio para a transmissão
O Cripto que as mensagens traduzia
Não posso esquecer o enfermeiro,
Mecânico o da corneta e padeiro.

CCCXXI
Comandos, somos nove mil e tal
Oficiais, são cerca de seiscentos
Praças, quase seis mil é o total
E dois mil e quinhentos, os sargentos
Eram os Comandos em Portugal
Em dois mil já com os falecimentos
Representam apenas 1 por cento
De toda a tropa naquele momento.

CCCXXV
Quando a guerra em África rebentou
Não houve bom senso dos governantes
Porque logo que ela começou
Era de prever isso muito antes
Mas nisso até nunca ninguém pensou
Tínhamos logo, ser negociantes
Para evitar tanta mortandade
Dos mais velhos aos de tenra idade.

CCCXXII
Vinte e cinco é a constituição
O comandante é um oficial
Chamamos grupo, noutra pelotão,
É este o nome da tropa normal
Em cinco equipas é a divisão
E a companhia cento e tal
Cento e cinquenta precisamente
Seis grupos de Comandos igualmente.

CCCXXVI
O governo era de Salazar
Que no mundo estava isolado
Portugal com ele teve azar
Era por algum povo idolatrado
Seu tempo devia finalizar
Antes que ficasse ultrapassado
Decidiu muito mal ir para a guerra
Péssima decisão para aquela terra.
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CCCXXVII
Melhor solução era negociar
Com os movimentos de libertação
Podia-se muitas vidas poupar
Fazer com eles uma reunião
Assim podia-se logo evitar
Tanto sangue e tanta confusão
Podia viver bem ali toda a gente
Havendo respeito, naturalmente.

CCCXXVIII
Só duzentos e cinquenta mil
Em Angola deixaram o seu peteiro
Saíram sem haveres de forma vil
Das suas casas saíram primeiro
De uma forma bastante hostil
Vieram sem nada e sem dinheiro
A Portugal chegam em debandada
Para fugir da guerra, da luta armada.

CCCXXXII
Passaram a chamar-se retornados
Porque retornaram à sua terra
Senão eram por eles dizimados
Mas só por causa da sangrenta guerra
De África foram evacuados
Não houve lugar nenhum, vila ou serra
DE onde muitos eram naturais
Que não sofressem penas capitais.

CCCXXXIII
Era uma terra com oito milhões
Terra de mais para toda aquela gente
Por causa do dinheiro dos cifrões
Daquela terra rica, imponente
Foram para guerra para as agressões
Bem podia ter sido, realmente
Encontrada uma outra solução
Nunca a guerra, na minha opinião.

CCCXXX
Foi para fugir à guerra violenta
Temendo a sua própria segurança
Foi no decorrer dos anos setenta
Quase todos viviam na abastança
Porque era uma terra suculenta
Foi nos tempos da paz e da bonança
E quando Angola no Alvor se entregou
Este acordo não se respeitou.

CCCXXXIV
Chamaram de Província Ultramarina
Sendo muito maior que Portugal
Portugal era ainda uma menina
Comparada com a área colossal
E com grande área submarina
Em área, catorze vezes igual
Angola está cheia de riqueza
E o seu bom povo vive na pobreza.

CCCXXXI
Foi a vinda dos naturais de Angola
Que nessa linda terra lá nasceram
E tiveram de pagar na sacola
Fugiram, sua fortuna perderam.
Ali frequentaram a escola
Ali trabalharam e lá cresceram
Esta terra tiveram de largar
E todos os seus bens, assim deixar.

CCCXXXV
E é assim a sua natureza
A sua gente vive pobremente
Pouco tem de comer à sua mesa
Na guerra estão na linha da frente
Leva-os a um estado de tristeza
A esta boa e tão nobre gente
Que já basta de tanto sofrimento
De tantos anos de longo tormento.
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CCCXXXVI
Se fosse toda aterra dividida
Por cada um em partes iguais
Angola era assim atribuída
A cada um dois quilómetros ou mais
Tinham assim para toda a sua vida
Se juntassem a dos filhos e pais
Famílias com quilómetros de terra
Então para quê a luta, tanta guerra.

CCCXL
Depois houve uma guerra fraticída
Entre eles não houve entendimento
A nossa tropa pôs-se de saída
Porque não esperaram mais um momento?
Pois tinha-se poupado muita vida
Evitava-se aquele esmagamento
Daquela fuga tão precipitada
Duma saída mesmo atribulada.

CCCXXXVII
Pena que isto tenha acontecido
Foi desgraça para aqueles que partiram
E nada disto faz muito sentido
Foi mal para aqueles que lá ficaram
Para ambos tudo tinham perdido
Perderam tudo o que até ali ganharam
Porque Angola parou completamente
Com a saída de toda aquela gente.

CCCXLI
Angola foi nossa quinhentos anos!
Que fizemos na sua educação?
Deste povo fomos pouco humanos
Que devíamos ter no coração
Deixem-se de lamúrias e enganos
Porque não lhes demos mais instrução?
Em vez da guerra poderia haver paz
Negociando uns anos atrás.

CCCXXXVIII
Porque não chamaram os movimentos
Considerados os libertadores
Para escutar os seus argumentos
Com acordos apaziguadores
Fazer um exército, regimentos
Em que nós fôssemos mediadores
Pelo nosso exército preparados
Devendo por nós ser orientados

CCCXLII
Era para todos mais vantajoso
Formar um governo de união
Foi um critério muito teimoso
De manter a nossa governação
Um domínio muito corajoso
Mas que custou muita desolação
Muitos mortos… Angola abandonamos
Os nossos haveres… tudo lá deixamos.

CCCXXXIX
Fizeram o acordo do Alvor
Mas continuaram ainda armados
Devia ser feito com mais rigor
Com os partidos serem desarmados
Seguiram-se ali cenas de ´horror
Porque à guerra estavam habituados
O que é que com isto eles ganharam?
Com fome e miséria ficaram

CCCXLIII
Por estranho que isto nos pareça
É um país rico o seu povo pobre
Como é possível que isto aconteça
A esta gente simples, boa e nobre
E que para a guerra só se fortaleça
País com ouro, diamantes e cobre
Tem petróleo e ricas madeiras
E outros metais em zonas mineiras
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CCCXLIV
Vejamos por exemplo a agricultura
Que ao ano produz duas colheitas
Por qualquer lado a fruta se pendura
Parece que as coisas foram feitas
Para dar uma vida pouco dura
A esta gente que só tem eleitas
A guerra e a fome por companheira
Quando tem tudo ali à sua beira

CCCXLV
À minha esposa eu vou dedicar
E ao nosso filho que Angola nasceu
Nas férias vim a Portugal casar
Um ano ainda em Luanda viveu
Isto que eu escrevo é para recordar
Que ela de facto também sofreu
Eu para as operações me ausentava
E ela a pensar na guerra ficava.

CCCXLVI
Tinha as colegas por companheiras
Que também esposas de Comandos eram
Ficavam as três sós noites inteiras
Os maridos nesses dias tiveram
Feridos e mortos, grandes canseiras
Nas operações duras que fizeram
Já que o Ricardo e o Menezes
Íamos sempre juntos muitas vezes.

CCCXLVII
Tínhamos no mesmo prédio alugado
Cada um de nós seu apartamento
Que ficava muito bem situado
Nos Coqueiros, junto ao mar a barlavento
Tendo da vista do mar disfrutado
Do seu cheiro e do seu fresco vento
Era um bálsamo para repousar
Para as duras missões me preparar.

CCCXLVIII

Andar de barco descendo um rio
Voar pilotando um avião
Ou andar na neve no tempo frio
Ver do ar toda a imensidão
Fazer um cruzeiro em um navio
Essa ainda é a minha ilusão
Porque em cada minuto vivido
Em tudo tiro o melhor partido.

CCCXLIX
De todas as tropas especiais
Deixo um louvor aos Paraquedistas
E também aos Fuzileiros Navais
São tropas com méritos vanguardistas
E pelos seus êxitos colossais
Dizimando os grupos terroristas
Como os Comandos são tropas de elite
Agem na guerra como dinamite.

CCCL
Homenageio o militar Comando
Desde o último até ao primeiro
Tropa que esteve sempre atuando
Em teatros de guerra a tempo inteiro
Lembro os heróis que foram dedicando
A sua vida, sendo mensageiro
Do seu bom nome que então criamos
Pelas vitórias que alcançamos.
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Quero prestar homenagem a todos os Comandos, especialmente aos que
pertenceram à minha Companhia 2041, bem como a todos aqueles que
estiveram em Angola, Guiné e Moçambique e também aos que
frequentaram o curso, após o fim da guerra colonial tendo muitos deles
estado nas perigosas e difíceis missões, em conflitos de diversos países.

