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CÓDIGO COMANDO
O COMANDO ama devotadamente a sua PÁTRIA, estando sempre pronto a 
fazer por ela todos os sacrifícios. Constante exemplo de energia, de amor ao 
trabalho, de dedicação e lealdade aos chefes, não discute as ordens que recebe, 
não admite nem conhece embaraços ou resistências à sua integral execução.

Remove todos os obstáculos ao fiel e exacto cumprimento dos seus deveres 
sejam quais forem as dificuldades a que tenha de se sujeitar, sem procurar que
outrem tome à sua conta o que lhe incube fazer.

O COMANDO pratica a camaradagem e procura assegurar a solidariedade
moral entre todos os seus irmãos de armas, mas não aceita a indignidade nem a 
desobediência, nem o desrespeito pelas regras da disciplina e da honra. Sempre 
disposto a auxiliar quem precisa do seu apoio material ou do seu amparo moral, 
quer na paz, quer na guerra, e em frente do inimigo afirma-se constantemente 
pessoa de carácter.

O COMANDO ama as responsabilidades. Sempre pronto a comandar e
disposto a obedecer, não admite a suspeita de haver nos seus superiores
a intenção de oprimi-lo ou de, por qualquer forma, o diminuir. Porque é sua 
constante preocupação agir como verdadeiro COMANDO tem nos seus chefes 
ou comandantes a mais segura confiança e a mais acrisolada fé.

Sempre generoso na vitória e paciente na adversidade, o verdadeiro COMANDO 
trata com solicitude, acarinha e estimula aqueles que lutam e sabem vencer 
todos os obstáculos. Não admite a mentira mas respeita os estóicos e abnegados 
que servem sem preocupação de paga ou de satisfação de interesses de qualquer 
natureza.

O carácter, a lealdade, a fidelidade, a obediência e a determinação são virtudes 
inalienáveis do COMANDO. Sejam quais forem os seus dotes de saber o
COMANDO que as não possua ou despreze deve ser inexoravelmente privado
do seu título.

O COMANDO não foge ao perigo, não evita as situações que possam acarretar-lhe 
incómodos. Incumbido de uma missão, põe no cumprimento dela todas as suas 
possibilidades de actuação, todas as suas forças físicas, intelectuais e morais.
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ESTATUTO EDITORIAL 
» 1. “MAMA SUME” é uma revista de informação sobre a Associação de Comandos e os Comandos, que

pretende dar, através do texto e da imagem, uma ampla cobertura dos mais importantes e significativos
acontecimentos relacionados com a vida associativa e o espírito de corpo daquela tropa especial; 

» 2. “MAMA SUME” é independente do poder político, do poder económico bem como de quaisquer grupos;
» 3. “MAMA SUME” identifica-se com os valores da democracia e da solidariedade;
» 4. “MAMA SUME” rege-se, no exercício da sua actividade, pelo cumprimento do “Código Comando”;
» 5. “MAMA SUME” defende o pluralismo de opinião, sem prejuízo de poder assumir as suas próprias posições;
» 6. “MAMA SUME” pauta-se pelo princípio de que os factos são intocáveis e as opiniões são livres e

responsabilizam unicamente os seus autores;
» 7. “MAMA SUME” cumpre o que vem estipulado no nº 1, artº 17º da Lei nº 2/99 de 13 de Janeiro –

Lei de Imprensa.

MAMASUME
Revista da Associação de Comandos

AOS LEITORES 
Este número da nossa MAMA SUME abrange os dois últimos anos – a pandemia que a 
todos afectou originando uma diminuição quase total das nossas actividades justificam 
e tornam compreensível esta decisão.

» O novo Acordo Ortográfico é usado ou não pelos Autores segundo o seu próprio critério.
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2 // MAMA SUME

Futuro assegurado!
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MAMA SUME // 3

» EDITORIAL

ONTEM, COMO AMANHÃ 
 

É no espírito das Comemorações do 60º Aniversário da Formação dos Primeiros Comandos em Zemba 
(Angola) que se edita este número da nossa revista; por isso, lembrando esses anos intensamente vividos 
por sucessivas gerações de Comandos, em nome da Associação de Comandos aqui se diz e se afirma: 

– Curvamo-nos em homenagem aos Comandos que caíram no Campo da Honra, recordando-Os: saberemos 
guardar a sua Memória. 

Honra aos Heróis! 

– Homenageamos o Coronel Cmd Gilberto Santos e Castro, o fundador! 

Chefe militar de eleição, prestigiado e respeitado, Combatente de Portugal, Português de corpo inteiro. 

É o Comandante. 

Com ele lembramos também os Oficiais e Combatentes (alguns felizmente ainda entre nós) que soube 
convocar então e com eles formar uma Tropa de elite a que deram um Código onde inscreveram os Valores 
segundo os quais deviam pautar a sua actuação – o Código Comando – que moldou um Espírito de Corpo 
que continuamos a viver e que permanentemente se renova. 

– Saudamos o Comandante do Regimento de Comandos, nossa Casa-Mãe, e nele todos os Comandos que ali 
servem e que sabem que acompanhamos orgulhosos o seu desempenho nas muitas missões que são 
chamados a cumprir, fazendo-o exemplarmente. 

Queremos dizer que honram a Herança que receberam dos que vos antecederam. 

– Vivemos momentos difíceis enfrentando tentativas constantes de menorização da nossa História e do que 
somos – mas a coesão e a certeza da justeza no caminho que há muito caminhamos e a lealdade ao Código 
Comando que um dia aceitámos, fazem com que os Comandos – aqueles já na disponibilidade e os que 
servem fardados – continuem firmes para o Serviço dos Comandos! 

Nunca permitiremos que cancelem a nossa Identidade. 

Como ontem em Luanda, em Montepuez, em Brá, na Amadora e hoje na Carregueira – oriundos de tantas 
geografias, somos Comandos, somos de Portugal! 

MAMA SUME

José Lobo do Amaral 
Presidente da Direcção Nacional
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»ASSOCIAÇÃO DE COMANDOS // CONDECORAÇÃO

4 // MAMA SUME

Num acto evocativo do 25 de Novembro de 1975, nesse 
mesmo dia de Novembro passado, no Palácio de Belém, 
decorreu a cerimónia de condecoração pelo Presidente da 
República, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, da Associação 
de Comandos como Membro Honorário da Ordem Militar 
de Cristo, entregando as respectivas insígnias ao Presidente 
da Direção Nacional, José Lobo do Amaral. 
 
As Ordens Militares Portuguesas radicam a sua tradição 
nas ordens monástico-militares criadas na Idade Média, 
entre elas a Ordem de Cristo. 

Coube à Rainha D. Maria I, pela reforma de 1789, a 
sua transformação em insígnias de honra e mérito, em 
Ordens Honoríficas do Estado, destinadas ao reconhe-
cimento de méritos individuais. 
 
A condecoração da Associação de Comandos com a 
segunda mais importante das Antigas Ordens Militares é  
um acto que se insere numa antiga tradição de distinguir 
instituições (ou localidades) com as Ordens Honoríficas 
Portuguesas. 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
CONDECOROU A 

ASSOCIAÇÃO DE COMANDOS COM A 
ORDEM MILITAR DE CRISTO
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MAMA SUME // 5

A outorga deste tipo de condecorações a uma entidade,  
no caso uma cidade, iniciou-se com a condecoração com a 
Grã-Cruz da Ordem Militar da Torre e Espada da cidade de 
Angra do Heroísmo, em 1837 pela rainha D. Maria II, devido 
ao seu comportamento durante a Guerra Civil. Até 1962, 
era prática habitual a concessão a entidades de um 
determinado grau das Ordens Honoríficas, porém, pelo 
Decreto-lei 44721, de 24 de Novembro de 1962, o artigo 
25º definia que “As localidades, colectividades, instituições, 
corpos militarizados e unidades e estabelecimentos 
militares podem ser declarados «membros honorários» 
de qualquer das ordens, sem indicação de grau”. 
 
É neste quadro e de acordo com o Artigo 13º (Finalidade 
específica) da Lei n.º 5/2011, de 2 de Março de 2011, Lei 

das Ordens Honoríficas Portuguesas (com a redação dada 
pelo D.L. 55/2021 de 29 de Junho), que a Associação de 
Comandos foi condecorada com a Ordem Militar de Cristo 
que se destina “a distinguir destacados serviços prestados 
ao País no exercício das funções de soberania”. 
 
Nas palavras então proferidas, o Comandante Supremo das 
Forças Armadas lembrou a decisiva acção dos Comandos  
no 25 de Novembro de 1975 e da Associação de Comandos 
na mobilização dos Comandos já na disponibilidade, 
recordando também que, desde a sua fundação, as tropas 
Comando sempre demonstraram competência, dedicação e 
sentido de serviço com que desempenharam as missões 
levadas a cabo nos três Teatros de Operações em que 
serviram. 
 
No pós 25 de Novembro, o Presidente da República lembrou 
como as tropas Comando se vêem distinguindo nas missões 
de paz que, no âmbito das missões internacionais, Portugal 
vem sendo chamado a participar. 
 
Por fim referiu toda a acção que, desde a sua fundação, a 
Associação de Comandos desenvolveu no apoio aos 
Comandos na disponibilidade e, sobretudo, mantendo 
junto das várias gerações de Comandos a memória do que 
são, a sua coesão e vivos os valores que os enformam. 
 
Foi, pois, por este amplo conjunto de razões que se justifica 
o reconhecimento que promoveu da acção desenvolvida 
pela Associação de Comandos, desde a sua fundação, 
condecorando-a com esta antiga Ordem Militar. 
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O processo de transformação do Exército na adequação às 
exigências operacionais e táticas evidenciou, no início do ano 
dois mil, a necessidade de forças terrestres credíveis, com ele-
vada prontidão e treino, capazes de responder aos desafios que 
se colocavam. Neste processo e fazendo parte dos requisitos 
exigidos a estas forças operacionais terrestres, cabiam, tam-
bém, as caraterísticas, natureza e emprego das Força Comando. 

Foi neste sentido, e com o objetivo de melhorar a capaci-
dade operacional das forças terrestres, entre outros, que 
através da Diretiva n.º 260, de 19 de dezembro de 2001, 
de S. Exa. o General CEME, se perspetiva o levantamento 
de um Batalhão de Comandos a duas Companhias, nas 
instalações do Regimento de Infantaria N.º 1, na Serra da 
Carregueira.  

»COMANDOS // O REGIMENTO

6 // MAMA SUME

António Pereira Cancelinha*

REGIMENTO DE 
COMANDOS

 
Cooperação com Moçambique – 2021.
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Decorrente desta intenção, em 09 de maio de 2002, através 
do Despacho n.º 16 de S. Exa. o General CEME, é reativada 
uma Unidade de Comandos e iniciam-se os trabalhos para a 
realização do 100º Curso de Comandos, que iniciaria a 16 
de setembro de 2002, permitindo a formação da 1ª Compa-
nhia de Comandos, e materializando dessa forma o levanta-
mento do Batalhão de Comandos. 
 
O Batalhão de Comandos teria a missão de conduzir opera-
ções de combate, em condições de elevado risco e exigência, 
podendo participar em operações de apoio à paz e humani-
tárias. Para além disto, cumpririam com a missão de partici-
par em atividades de cooperação técnico-militar, colaborar 
na formação da especialidade e assegurar a instrução e 
treino operacional das suas subunidades. Foi assim que du-
rante o ano de 2003 a 1ª Companhia de Comandos efetuou 
o seu treino operacional, acentuando a sua vocação como 
força ligeira de projeção imediata, particularmente apta para 

ser empregue em situações de elevado risco e vocacionada 
para se constituir como força de 1ª intervenção, com elevada 
flexibilidade de emprego e capacidade de adaptação a dife-
rentes cenários. Nesse período de treino operacional, a 1ª 
Companhia de Comandos entrou em estado de prontidão, 

com um Grupo de Combate, para possível emprego na 
Guiné, decorrente do Golpe de Estado que se verificou em 
setembro de 2003. Em 01 de outubro de 2003, a 1ª Com-
panhia de Comandos iniciaria o treino operacional de pron-
tidão para o cumprimento de uma missão de apoio à paz no 
Teatro de Operações de Timor-Leste, no âmbito das Nações 
Unidas, integrando o aprontamento a decorrer no Regi-
mento de Infantaria n.º 13, em Vila Real. 
 
Conforme previsto, e já com o 102º Curso de Comandos (3º 
após a reativação) a decorrer, inicia-se o processo de forma-
ção da 2ª Companhia de Comandos, materializando dessa 
forma, o Batalhão de Comandos a duas subunidades. 
 
Em 2004, a 1ª Companhia de Comandos foi empregue na 
United Nations Mission of Support in East Timor (UNMI-
SET), integrando o Agrupamento HOTEL. A missão da 1ª 
Companhia de Comandos consistiu em ocupar a posição 

de Aileu, garantindo a segurança física deste aquartela-
mento, conduzir operações de segurança na sua área de 
responsabilidade com patrulhas de visita e de presença 
nos distritos e subdistritos onde não era mantida presença 
permanente e constituir-se como reserva do Comandante 

MAMA SUME // 7

 
Afeganistão – 2005.

 
Afeganistão – 2005.

 
100º Curso de Comandos – 2002.

 
Cooperação com Angola – 2021.
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do Agrupamento. A 1ª Companhia de Comandos desen-
volveu a sua atividade operacional de 24 de janeiro a 19 
de maio de 2004, data em que decorreu a transferência 
de autoridade para as autoridades de Timor-Leste. Du-
rante este período, a Companhia conduziu um vasto pro-
grama de patrulhas para garantir a segurança na sua área 
de operações: foram efetuadas 52 patrulhas com inserção 
aérea, 365 patrulhas motorizadas, uma escolta, 12 reco-
nhecimentos aéreos, perfazendo um total de 30.733 km. 
Por se encontrar isolada, teve ainda de efetuar 293 movi-
mentos administrativos com 27.636 km efetuados, tendo 
percorrido um total de 58.369 km. 
 
Durante o ano de 2004, a 2ª Companhia de Comandos 
iniciaria a execução do seu plano de treino operacional, 
de acordo com as diretivas do escalão superior. O treino 
anual era repartido em períodos trimestrais, em que era 
ministrada sequencialmente instrução Individual, Indivi-
dual-Específica, de Equipa de Grupo e de Companhia.  
O treino abrangia uma série de áreas nucleares para a 
satisfação dos requisitos operacionais (sapadores, tiro, 
sobrevivência, técnica de combate, etc.) e visava, para 
além de reforçar as matérias ministradas nos cursos de 
comandos, a preparação da subunidade para emprego 
em teatros de operações de elevada exigência. 
 
Em 2005, os Comandos são projetados pela primeira vez 
para o Teatro de Operações do Afeganistão. A 2ª Companhia 
de Comandos iniciou o aprontamento, vindo a ser empe-
nhada de agosto de 2005 a fevereiro de 2006 na Inter- 
national Security Assistance Force (ISAF), como Quick Reaction 
Force (QRF) à ordem do Comandante da Missão. Esta força 
tinha como principais tarefas a execução de ações de patru-
lhamento, segurança, escolta e force protection. Os Coman-
dos cumpriram inúmeras missões em diversas regiões do 
Afeganistão, designadamente CABUL, KANDAHAR e HERAT. 
Como QRF, as subunidades Comandos participariam em 
cinco Forças Nacionais Destacadas (FND). 

A partir do segundo semestre de 2008, as Forças Comando 
integraram as Operational Mentor and Liaison Teams (OMLT), 
com a missão de proteção de todas as equipas de assessoria 
militar (Force Protection) a operar no Teatro de Operações 
do Afeganistão, com forças que iam de efetivo Subgrupo de 
Combate a duas Equipas até Companhia.  
 
Em 2010, e por determinação superior, voltaríamos a parti-
cipar na missão da ISAF com mais uma QRF. A permanência 
neste Teatro de Operações do Afeganistão estendeu-se até 
2014 e traduziu-se na participação de cerca de 1.200 militares 
“Comandos”. 
 
Em maio de 2015, foi projetada a 1ª FND para o Teatro de 
Operações do Iraque, no âmbito da “Operation Inherent 
Resolve”. Esta Força tinha por missão ministrar instrução a 
uma Unidade de escalão Batalhão do Exército Iraquiano, 
assim como assessorar toda a sua cadeia de comando na 
condução do treino operacional dos seus militares, que 
posteriormente, eram projetados para combater nas diversas 
províncias iraquianas. A FND foi instalada no Campo de 
Besmaya, liderado pelo contingente espanhol. 
 
Em 2017, e no âmbito dos compromissos internacionais 
assumidos por Portugal, os Comandos foram escolhidos 
como Força de 1ª intervenção para abrir o Teatro de Ope-

»COMANDOS // O REGIMENTO

8 // MAMA SUME

 
República Centro-Africana – 2017.

 
Timor-Leste – 2004.
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rações da República Centro-Africana (RCA), no qual tem 
participado com FND até aos dias de hoje. Os Comandos 
são a Quick Reaction Force (QRF) do Comandante da 
Multidimentional Integrated Stabilization Mission in CAR 
(MINUSCA). Têm como principais tarefas as seguintes: 
efetuar a proteção de civis, efetuar operações de vigilân-
cia e de recolha de informações, executar patrulhas de 
segurança, efetuar operações de reconhecimento, prote-
ger entidades ou outras Forças, resposta rápida a uma 
crise em curso, efetuar operações de cerco e busca, se-
gurar, prevenir ou negar a utilização de terreno ou infra-
estruturas chave, dirigir a ação de helicópteros de ataque, 
executar operações de extração/resgate quando autori-
zado e efetuar atividades de cooperação civil-militar 
(CIMIC). A FND ocupa como base principal o aquartela-
mento de MPOKO, em Bangui, sendo que a partir desta 
posição pode ser projetada para qualquer parte do terri-
tório da RCA, conforme determinarem as exigências ope-
racionais. 

No âmbito dos compromissos internacionais, o RCmds par-
ticipa ainda no Projeto de Cooperação no Domínio da Defesa 
com a República Popular de Angola, desde 1994, no apoio 
à Direção de Forças Especiais, Brigada de Forças Especiais e 
Escola de Formação de Forças Especiais. Projeto de elevada 
notoriedade no seio das Forças Armadas Angolanas, contri-
buído de forma inequívoca para o prestígio das Forças Co-
mando Angolanas. 
 
O RCmds participou também no Projeto de Cooperação no 
Domínio da Defesa com a República de Moçambique, desde 
1994 a 1997, ministrando Cursos de Forças Especiais, tipi-
camente “Comandos”. Em 2021, voltou a materializar-se a 
cooperação com Moçambique, mediante a assessoria ao 
Treino de Companhias “QRF” Comandos, para emprego no 
Norte do país. 
 
No quadro das suas capacidades específicas e em função das 
responsabilidades determinadas superiormente, o RCmds 
tem ainda atribuídas um conjunto de responsabilidades de 
apoio de área (concelhos de Sintra e Cascais), nomeada-
mente o apoio à proteção civil e a colaboração em tarefas 
relacionadas com a satisfação das necessidades básicas e a 
melhoria da qualidade de vida das populações.  
 
O RCmds, de acordo com a missão e competências atribuí-
das, concorre para o cumprimento da missão do Exército, e 
continua a incorporar de forma determinada a sua visão de 
ser a primeira escolha do Exército para o cumprimento de 
qualquer tarefa ou missão. 

* Coronel Inf. Cmd 
Comandante do Regimento de Comandos

MAMA SUME // 9

 
Timor-Leste – 2004.

 
República Centro-Africana – 2017.
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»COMANDOS // A REATIVAÇÃO

10 // MAMA SUME

Marco Serronha*

OS VINTE ANOS 
DA REATIVAÇÃO 
DOS COMANDOS

ANTECEDENTES 

O processo de reativação da especialidade e da criação duma 

unidade de comandos começou no dia imediato à extinção 

do Regimento de Comandos, na Amadora, em 1994. Aquilo 

que foi, inicialmente, um sentimento de revolta, fez o seu 
caminho, transformando-se numa ideia que viria a conduzir, 
cerca de 8 anos depois, à concretização deste desiderato. 
Embora aqui não seja o espaço adequado para fazer essa 
história, com o detalhe merecido, este foi um processo que 
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mobilizou comandos e não comandos, militares e civis, com 
diferentes motivações, mas com a mesma finalidade: desde 
logo a reparação do erro cometido, mas também fatores de 
natureza estratégica, operacional e tática que afetavam a la-
cuna operacional criada com o desaparecimento desta tipo-
logia de unidades. O insucesso duma integração adequada 
dos militares comandos na Brigada Aerotransportada Inde-
pendente, criada com a passagem dos paraquedistas para o 
Exército, criou também razões concretas para dar força ao 
desiderato. 
 

O CAMINHO FINAL PARA A DECISÃO 

Se o esforço para a manutenção dos projetos de coopera-
ção técnico militar que envolviam as tropas comandos já 
tinham exigido uma renovação de quadros Comandos 
através do 99º Curso de Comandos, os desenvolvimentos 
havidos com a exigência de tropas mais preparadas, em 
especial para operações em África, nomeadamente ope-
rações de evacuação de cidadãos nacionais mas, acima de 
tudo, o combate ao terrorismo decorrente dos incidentes 

do 11 de setembro de 2001, relançaram o debate sobre a 
necessidade de existência de tropas ligeiras, com elevado 
grau de prontidão, disponibilidade e preparação tática. 
 
Foi esta alteração no ambiente internacional e a consciência 
do Comando do Exército de que era necessário possuir tro-
pas qualificadas e com elevado grau de disponibilidade, para 
fazer face aos compromissos que o Estado português teria 
de assumir como produtor de segurança, em especial no âm-
bito das alianças onde se inseria, que foram o fator decisivo 
para a decisão de reativar a especialidade e constituir unida-
des operacionais de Comandos. 
 
Como noutras situações, o sucesso do processo assentou 
num alinhamento de vontades e condições, para o qual foi 
fundamental o empenhamento consistente da Associação 
de Comandos, que foi dinamizando as ações de contacto 
com diversas entidades, desde logo o Ministro da Defesa Na-
cional, na altura o Dr. Castro Caldas, assim como o CEMGFA, 
General Espírito Santo, e posteriormente o CEME, general 
Silva Viegas. 

MAMA SUME // 11
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E o passo decisivo foi a Diretiva n.º 263/CEME/01, de 19 de 
dezembro em que é mencionado a criação dum Batalhão de 
Comandos a duas Companhias, iniciando-se a sua ativação 
em 2002. Este documento foi, de facto, o “tiro de partida” 
para um desafio imenso de se iniciar o levantamento duma 
Unidade de Comandos.  
 
Como seria de esperar, houve um conjunto de vozes críticas 
a esta decisão, cujo principal argumento era que não se an-
tevia a necessidade de unidades de comandos para o Sistema 
de Forças Nacional. O que se viria a passar, em termos ope-
racionais, no Afeganistão e, posteriormente, na República 
Centro-Africana, viria a demonstrar à saciedade a mais-valia 
para Portugal destas Unidades. 
 

OS DADOS ESTÃO LANÇADOS – O GRANDE 
DESAFIO 

O mencionado na Diretiva n.º 263, do general CEME, era um 
objetivo que necessitava de operacionalização. E o primeiro 
passo para isso foi o Despacho n.º 06/VCEME/02, do Te-
nente-general Vice-chefe do Estado-maior do Exército, de 05 
de fevereiro, que consagrava a criação de um Grupo de Tra-
balho para estudar os passos necessários para a operaciona-
lização do objetivo, contido na Diretiva do general CEME, de 
levantar a Unidade de Comandos. Esse grupo de trabalho, 
que ficou dai em diante conhecido como GT/UCmds, ficou 
na dependência do Comandante Operacional das Forças Ter-
restres, na altura o TGen Cmd Abrantes dos Santos, e foi 
constituído com um Chefe do GT e representantes dum con-
junto de entidades dentro do Exército, que tinham relevância 
para a consecução das tarefas necessárias para a sua missão. 
E essas tarefas gerais estavam consagradas no referido des-
pacho do TGen Vice-CEME e que eram, genericamente, as 
seguintes: 

– Listar as ações a desenvolver com a finalidade de se pro-
ceder ao levantamento de uma Unidade de Comandos 
em conformidade com a Directiva 263/CEME/01 de 
19DEC01; 

– Definir o conceito de emprego desta Unidade e missões 
tipo; 

– Elaborar os Quadros Orgânicos de Pessoal (QOP) e Material 
(QOM); 

– Estimar os efetivos necessários, por categorias e postos e 
respetivas implicações financeiras; 

– Desenvolver os objetivos gerais de instrução; 

– Definir as diferentes fases de instrução; 

– Definir o calendário das ações de Recrutamento e Forma-
ção. 

Todo este trabalho teria de ser feito e operacionalizado em 
cerca de 5 meses, pois previa-se que fosse necessário ter a 
primeira companhia levantada no final de 2002, o que im-
plicava iniciar um curso de comandos em setembro desse 
ano. 
 
O GT/UnCmds funcionou no COFT, em Oeiras, onde foi pro-
duzindo um conjunto de propostas que visavam a consecu-
ção do objetivo de dar corpo ao levantamento do Batalhão 
de Comandos, a duas companhias. O processo de decisão 
seguia a linha de comando do TGen COFT - TGen VCEME, 
que despachava a grande maioria dos assuntos, sendo al-
guns assuntos específicos, objeto de despacho do General 
CEME. 
 
A primeira questão que se colocou ao GT foi listar, e ali-
nhar sequencialmente, as grandes tarefas que seria neces-
sário serem realizadas, que permitissem operacionalizar 
todo o processo. Muitas dessas tarefas teriam de ser rea-
lizadas pelos diversos Comandos e entidades dentro do 
Exército. Existiam atividades de planeamento, muitas 
delas a cargo do próprio GT, mas as atividades especificas 
que permitiriam a gestão de pessoal, as atividades de re-
crutamento, as atividades logísticas e de melhoria de in-
fraestruturas, entre outras, teriam de ser realizadas pelas 
entidades dentro do Exército com competências para o 
efeito. Ao GT e, em especial ao TGEN COFT, cabiam ten-
tar agilizar e acelerar os processos, tendo em conta os 
prazos apertados.  
 
Quando se tentou sequenciar as atividades, que per-
mitissem assegurar o objetivo final, a primeira grande 
questão que se colocou, tendo em consideração a es-
cassez de recursos humanos no capítulo de formadores, 
foi a ideia de qualificar, através dum curso específico, 
os quadros necessários para constituírem o corpo de 
instrutores dos cursos que haviam de originar as duas 
companhias de comandos. Este desiderato, que podia 
ser qualificado como a solução mais adequada, não per-
mitia cumprir os prazos de ter o Batalhão levantado a 
duas companhias no final do 1º semestre de 2003, pois 
exigia 3 cursos de comandos e isso exigia formar a se-
gunda companhia no 2º semestre de 2003. Além disso 
também não correspondia a uma orientação do General 
CEME, de ter uma companhia de Comandos formada 
no final de 2002. 
 
Neste contexto, foi necessário acelerar todas as atividades 
no sentido de iniciar o 100º Curso de Comandos em se-
tembro de 2002, onde se equacionavam dois grandes de-
safios: por um lado recrutar instrutores qualificados e, por 
outro, recrutar instruendos para se iniciar o Curso em se-
tembro, com um efetivo que permitisse gerar uma com-
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panhia de comandos, de acordo com uma organização 
ainda a decidir. 
 
Para o recrutamento de instruendos teria de se lançar um 
concurso interno dentro do Exército, pois o recurso a re-
crutas oriundos da vida civil não era possível dentro dos 
prazos previstos. Esta última modalidade seria a principal 
fonte de recrutamento para o 101º Curso, a iniciar em 
abril de 2003. Para os instrutores, só havia a solução de 
apelar ao espírito comando dos militares com a especiali-
dade, independentemente do fator idade e posto ade-
quado, mas olhando às qualificações e à experiência 
desses militares. Ambos os desafios foram superados pois, 
como sabemos, os voluntários dentro do Exército para a 
frequência do curso foram de mais de cinco centenas e ti-
vemos muitos militares comandos a voluntariarem-se para 
instrutores do curso. Sabemos todos que ser instrutor 
dum curso de comandos é uma exigência em termos de 
robustez física e de disponibilidade, que só o amor à causa 
permitiu superar. Imperaram os valores consagrados no 
Código Comando. 

Independentemente das ações de planeamento e conceção 
associados ao projeto, estas essencialmente da área do GT, 
seria necessário implementar uma estrutura no RI 1 que fosse 
operacionalizando os aspetos práticos da criação de condi-
ções para a instalação do Batalhão de Comandos, assim 
como para se ministrar o 100º CCmds. Foi assim criado o 
Núcleo para a Ativação da Unidade de Comandos (NAUC), 
que começou a operar no RI 1 no mês de junho de 2002. 
Este NAUC tinha também como tarefa servir de interlocutor 
com o Comando do Regimento, para aconselhar e apoiar 
este último nas inúmeras tarefas que lhe seriam cometidas, 
fruto desta sua nova e exigente missão. 
 
Este NAUC teria por tarefas principais as seguintes: 

– Recrutamento e Seleção do 100º Curso de Comandos; 

– Planear a Escola Preparatória de Quadros para instruto-
res/monitores; 

– Planear o 100º Curso de Comandos; 

MAMA SUME // 13
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– Planear, requisitar e rececionar os materiais necessários 
para instrução; 

– Elaborar/rever as fichas de instrução necessárias para mi-
nistrar o 100º Curso de Comandos. 

Este NAUC seria o embrião do Cmd e EM do BCmds, a criar 
oportunamente, previsivelmente antes do início do 100º 
Curso de Comandos. Colaboraria também com as estruturas 
do RI 1, nas tarefas necessárias às áreas administrativas e lo-
gísticas, fundamentais para o sucesso do Curso e de todo o 
processo de reativação. Para o NAUC foi identificada e apro-
vada uma estrutura, assim como a nomeação dos militares 
para o preenchimento dessa mesma estrutura. Este foi um 
processo moroso, tanto pela demora das nomeações, assim 
como das apresentações do pessoal nomeado, que muito 
dificultou o processo. 
 
Em termos organizacionais foi decidido que a estrutura  
orgânica do Batalhão de Comandos seria exclusivamente 
operacional, ficando a componente de instrução e o 
planeamento inseridas na estrutura do regimento. No en-
tanto, rapidamente foi percebido que, fruto da dificuldade 
de recursos humanos do RI 1, seria necessária uma estrutura 
transitória, onde o Comando do Batalhão de Comandos seria 
responsável por todas as atividades ligadas à formação, fi-
cando assim a Secção de Formação e a Companhia de Ins-

trução na sua dependência, até estarem criadas as condições 
necessárias e suficientes, para o RI 1 assumir essa sua res-
ponsabilidade. Este modelo transitório tornaria mais eficiente 
e eficaz a coordenação com o Comando do Regimento, que 
teria o Comandante do BCmds como único interlocutor e 
responsável, nesta fase sensível da reativação. 
 
Foram imensas as dificuldades nestes primeiros meses de pre-
paração, fruto da burocracia, das dificuldades logísticas e de 
alguma incompreensão de diversas estruturas. Só um traba-
lho aturado do GT e do NAUC, um empenhamento do RI 1 
e do COFT e de algumas estruturas logísticas permitiram 
obviar as dificuldades. Mas, também, a liderança assertiva e 
presente do Comando do Exército, e do TGen Abrantes dos 
Santos, permitiram desembrulhar problemas e colocar a 
estrutura do Exército em linha com esta sua prioridade. 
 
Todas as tarefas atribuídas ao GT foram concluídas, em 
tempo oportuno, com propostas aprovadas pela estrutura 
superior do Exército, com a exceção do suplemento especial 
de serviço “Comandos”, proposta que ficou no Estado-
Maior do Exército, que nunca foi resolvida. Foram também 
tratados outros assuntos, como a manutenção dos movimen-
tos de Ordem Unida tradicionais do Comandos, aspetos li-
gados à simbologia da especialidade (distintivos de uniforme 
e boina), assim como heráldica do BCmds, entre outros. 
 
Em setembro de 2002 iniciou-se 100º Curso de Comandos, 
que terminou em dezembro desse mesmo ano, dando ori-
gem à 1ª Companhia de Comandos. O recrutamento para 
este curso foi feito no universo interno do Exército. O pro-
cesso de recrutamento para o 101º CCmds iniciou-se no 2º 
semestre de 2002, com os mancebos, oriundo da vida civil, 
a serem incorporados no 1º trimestre de 2003, de modo a 
frequentarem a formação básica antes do início do curso, em 
abril desse ano. Em 29 de junho finalizou-se o curso e for-
mou-se a 2ª Companhia de Comandos. Começou de novo a 
ouvir-se o grito Mama Sume na parada duma Unidade Mili-
tar. 
 
Foi um caminho de 20 anos até hoje, com dificuldades, mas 
onde tem sobressaído o excelente desempenho operacional 
das subunidades de Comandos, conforme foi demonstrado, 
em Timor, no difícil Afeganistão e, mais recentemente, no 
exigente teatro de operações da República Centro-Africana. 
Ficou, assim, provada à saciedade a mais valia, para Portugal 
e as suas Forças Armadas, o poder contar com esta força es-
pecial. 
 

* Tenente-General Cmd 
Chefe do GT/Cmds e Comandante do BCmds em 2002/03
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Por ocasião dos 60 anos da criação dos Comandos, insigne 
força especial que nasceu e se sublimou na guerra, foi deci-
siva na implementação da liberdade e democracia em Por-
tugal, e vem cumprindo as missões de risco que a Pátria lhes 
determina, aceitei a honra de partilhar a opinião dum militar, 
sem formação Comando, mas privilegiado por os ter coman-
dado e empregue nas missões mais exigentes e em teatros 
de operações distantes, em estados falhados onde imperava 
como única constante o caos.  
 
Nestas missões determinadas pelo interesse nacional, foram 
necessárias forças, denominadas de “primeiro emprego”, 
com elevada robustez física e mental, com reduzida pegada 
logística inicial, que tivessem a capacidade tática ofensiva 
para garantir as condições mínimas de segurança às popula-
ções ameaçadas e a liberdade de ação para uma posterior 
decisão militar ou política. Quer no Iraque, no Afeganistão e 
mais recentemente na República Centro-Africana, em situa-
ções de risco real e mesmo em combate, as equipas e grupos 
de combate de Comandos dignificaram sempre o valor do 
Soldado português. 
 
Num tempo em que presenciamos, com consequências bru-
tais nas pessoas, uma guerra no espaço europeu que nos 
ameaça a desejável segurança e põe em causa o desenvolvi-
mento e bem-estar, tomado erradamente durante décadas 
como adquirido, importa repensar, com urgência, as capaci-
dades de resposta militar existentes no quadro do sistema de 
forças nacional e nos nossos compromissos como aliados 
credíveis e fiáveis. 
 
Se nas dimensões pesadas das capacidades militares, impres-
cindíveis para vencer no espectro da moderna conflituali-
dade, por razões várias e avisos ignorados pelos decisores 
políticos, a componente terrestre apresenta fortes lacunas, 
no domínio das forças ligeiras, nomeadamente forças Para-

quedistas, forças de Operações Especiais e em particular nas 
forças de Comandos, o país dispõe, pela qualidade e rigor 
da sua formação e treino e pela componente moral destas 
especialidades, duma especificidade e prontidão operacional 
que nos permite estar ao melhor nível de desempenho de 
países aliados ou parceiros em qualquer teatro de operações. 
  
Estas forças, e no caso presente dos Comandos, assentam a 
sua mais-valia nos valores intangíveis do potencial relativo de 
combate, nomeadamente no espírito de corpo, no seu có-
digo de honra e nos símbolos que os diferenciam, mas tam-
bém no desígnio de existirem para combater, sendo este o 
foco da sua formação e treino operacional. Assim ficou pro-
vado na guerra do ultramar português, na consolidação do 
regime democrático, bem como nas operações da moderna 
conflitualidade, onde o desempenho das suas unidades, nas 
diferentes circunstâncias, foi distinguido com as mais altas 
condecorações nacionais e estrangeiras que fazem do Regi-
mento de Comandos a unidade mais condecorada das nos-
sas forças armadas.  
 
Mas se este legado é inquestionável e os sucessivos empe-
nhamentos operacionais em situações de contato parecem 
comprovar um modelo de formação exigente, rigoroso e 
orientado para a guerra, há sempre fatores de risco que 
quando não calculados ou acautelados atempadamente, ori-
ginam, no limite, perdas inaceitáveis em instrução e que con-
trariam o princípio estruturante desta força de cumprir a 
missão sem deixar ninguém para trás. 
 
Tendo o dever de tutela institucional sempre presente, e es-
tando ciente que existe nobreza de caracter nos instrutores 
escolhidos para formar novos Comandos, que a taxa de atri-
ção nos cursos não constitui finalidade e que a segurança e 
respeito pela condição humana faz parte do código de honra 
desta força, parece-me pertinente transmitir algumas refle-

António Xavier Lobato de Faria Menezes*

O DESAFIO DE FORMAR  
COMANDOS
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xões sobre o permanente desafio de formar e empregar Co-
mandos. Procurarei articular esta reflexão seguindo a meto-
dologia militar, reconhecendo inicialmente as circunstâncias 
históricas políticas e sociais envolventes que irão condicionar 
a missão, analisando o risco inerente deste tipo de formação, 
da forma de recrutar e desenvolver os militares, perspeti-
vando uma tipologia de emprego destas forças, sempre 
numa inquebrável coerência entre formação e operação que 
permita manter o desempenho operacional distinto dos 
Comandos. 
 
Os Comandos nasceram na guerra no antigo ultramar por-
tuguês e cimentaram uma resposta militar ímpar de contra-
guerrilha, baseando a sua ação tática na completa adaptação 
ao ambiente operacional, na utilização da mobilidade com 
recurso a meios aéreos e surpresa nas áreas dos objetivos, 
obtendo resultados diferenciadores e impactantes no ini-
migo. A sua organização modular em equipas e grupos de 
combate, escolhidas “interpares” desde a formação indivi-
dual, num modelo de exigência e rigor, adaptado às condi-
ções climatéricas e rusticidade dos teatros de emprego, 
conferiam uma coesão e espírito de corpo que relevavam a 
capacidade combatente destas forças. Conquistaram assim 
o respeito e admiração no campo da honra, sendo temidos 
pelo inimigo e tendo sofrido o inesquecível preço de sangue 
dos seus melhores, caídos em combate pela Pátria. 
 
A guerra no antigo ultramar e sobretudo as suas consequên-
cias políticas e sociais para o país que hoje somos, as dife-
rentes leituras e interpretações históricas e ideológicas, feitas 
nas circunstâncias atuais sem atender ao tempo histórico, 
tendem a colocar o ónus, de todo injusto, nos combatentes, 
jovens que deram o melhor de si no cumprimento dum dever 
e que regressaram com marcas físicas e psicológicas para 
sempre. Nesta linha errada de generalizar para dividir, as for-
ças que se distinguiram naquele conflito, em particular os 
Comandos, num paradoxo inexplicável, embora merecendo 
um amplo consenso como unidades de elite, junto a analistas 
militares internacionais e mesmo nos militares dos países hoje 
independentes que procuram formar semelhante tipologia 
de forças, sentem que o seu esforço na guerra é menorizado 
e mesmo vilipendiado por determinadas elites que repetem 
até à exaustão uma narrativa de “violência brutal e até de 
crimes”, como se num fenómeno de extrema violência, onde 
é necessário matar para não morrer, existisse a tranquila 
serenidade racional para agir. Independentemente das 
próprias opiniões, é inegável que para alguns sectores da 
nossa sociedade ainda falta fazer o “luto” da guerra e 
sobretudo honrar os combatentes que a fizeram, sendo 

evidente e pouco disfarçada uma má vontade em relação 
aos Comandos. 
 
Também na consolidação do nosso regime democrático e no 
seu percurso naturalmente tortuoso, no confronto dos 
diferentes projetos políticos para o país, foram alinhadas 
diferentes forças militares, tendo os Comandos, através da 
sua firmeza e disciplina, sido determinantes para a derrota 
da implementação dum regime ditatorial de esquerda e na 
preservação da liberdade e consolidação do estado de direito 
que hoje conhecemos. Para uma certa esquerda, outrora 
radical hoje mais “civilizada”, esta derrota em 25 de 
novembro nunca será esquecida, e os Comandos, legítimos 
atores providenciais que se ergueram contra interesses e 
agendas alheias aos portugueses, merecerão sempre 
contenção no elogio da boa obra e enorme repúdio e 
mesmo pedido de extinção da especialidade em caso de 
acidente ou falha. 
 
Assim, aos Comandos, estão sempre ligadas circunstâncias 
de natureza histórica relacionadas com uma associação da 
“ferocidade” duma força guerreira, característica própria de 
quem tem de vencer e sobreviver no campo de batalha, um 
rótulo falso de exageros praticados nessa realidade, interpre-
tativa e mesmo envergonhada de alguns, sobre a guerra no 
antigo ultramar português, associado aos resquícios laten-
tes dos derrotados do 25 de novembro, sempre ativos em 
tempos de desgraça. 
 
Importa ainda acrescentar o clima social atual, onde impera 
o bem estar sobre a segurança, onde o dever de alguns em 
velar e servir, nomeadamente com armas, é menosprezado 
em prol dos direitos considerados como adquiridos pelas 
lideranças e pela generalidade da sociedade, com resultados 
nefastos para o espirito de defesa da nação, bem patentes 
na falta de atratividade pela vida militar, que conjugam assim 
um ambiente de enorme vulnerabilidade e pouca aceitação 
para uma força que tem como moto treinar para combater. 
Compreender estas circunstâncias é imperativo para a lide-
rança política e militar e aceitar que mudar estas mentalida-
des exigiria que todos aos diferentes níveis o decidissem 
alterar, com obra e menos discursos de ocasião, o que não 
se perceciona, restando apenas seguir o caminho certo e 
cumprir a missão como Comandos. 
 
Esta missão tem como tarefa formar, refinando continua-
mente um modelo com provas dadas, tendo a guerra como 
constante, partindo do princípio de que quem é capaz do 
mais difícil e primário, combater, também facilmente realiza 
outras tarefas em diferentes contextos. 
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Ao contrário, do que é propalado por ignorantes atrevidos, 
o curso de Comandos nunca foi um modelo hermético, con-
servador, imutável, destinado a pessoas superdotadas ou vi-
ciadas em adrenalina, ministrado sem controlo, método ou 
finalidade. Trata-se duma formação exigente que requer à 
partida um rigoroso escrutínio médico e psicológico dos can-
didatos, militares ou civis, um plano, referencial de curso, que 
parta do desenvolvimento individual para a fase coletiva de 
equipa de cinco elementos e de grupo de combate, com ma-
térias fundamentais que permitam o uso pleno do terreno, 
da arma individual ou coletiva, no desenvolvimento da lide-
rança no contexto de exigência física e moral. Esta formação 
complexa requer, desejavelmente, instrutores com experiên-
cia operacional, exigentes, mas atentos aos pequenos sinais 
de desgaste que ponham em causa a segurança humana, 
e um conjunto de apoios imprescindíveis ao nível médico e 
sanitário de primeira linha, que permita avaliar, restabelecer, 
estabilizar ou mesmo evacuar prontamente qualquer for-
mando que apresente sinais preocupantes. 
 
Trata-se dum curso para voluntários, à partida com perfeitas 
condições físicas, onde existe enorme motivação pessoal para 
superar todos os desafios colocados, jovens que irão dar o 
máximo em cada etapa, simultaneamente percecionando 
as suas limitações e vulnerabilidades perante um esforço 
acumulado. Formar para combater resulta assim num frágil 
equilíbrio entre um desafio forte que o curso encerra, o 
permanente incentivo do corpo de instrutores e uma vontade 
de superação constante em cada formando, onde existe, sem 
dúvida, um risco que importa identificar nas dimensões 
mensuráveis por forma a eliminar as inaceitáveis baixas em 
instrução. 
 
O primeiro passo a implementar para formar bem gente 
capaz assenta num sistema de recrutamento inflexível em 
exigência nos parâmetros médicos, mesmo com recurso a 
exames médicos detalhados que atestem a resistência ao 
nível da fisiologia do esforço, acompanhado da complemen-
tar avaliação psicológica que ateste da disponibilidade e ca-
pacidade de resiliência perante situações de elevado stress, 
bem como uma bateria de provas de aptidão, ainda mais exi-
gentes, que permitam restringir um universo de formandos 
aptos a cumprir o desafio.  
 
No plano de curso importa detalhar, com métricas próprias, 
os ritmos e taxas de esforço para cada etapa e fase, a cumprir 
pelos instrutores sob o controlo do comandante do curso, 
acompanhado de um meticuloso plano alimentar, regido 
com caracter obrigatório, e o estabelecimento de um con-
trolo analítico e métrico das funções cardíacas e outras, rea-

lizado após e mesmo durante provas de maior exigência, 
sempre com o acompanhamento presente e permanente 
dum médico e equipa de enfermagem e socorristas, dis-
pondo de tendas climatizadas e meios de estabilização, re-
cuperação e evacuação. Embora muitas destas medidas já 
estejam a ser realizadas nos mais recentes cursos, há sempre 
campo para refinamento pois tudo será pouco quando esti-
ver em causa reverter uma situação crítica. 
 
Um fator com importância determinante, ainda mais impor-
tante face às alterações climáticas que vivemos, é a determi-
nação pela cadeia hierárquica responsável pela formação, de 
limites meteorológicos extremos, onde a instrução e forma-
ção são interditas, naturalmente definidas com rigor cientí-
fico e por instituições credíveis como seria o caso do IPMA, 
evitando interpretações ou assunção de responsabilidades 
pelos responsáveis diretos pelo curso. Mesmo em operações, 
como os Comandos bem sabem, o cumprimento da missão 
pode exigir operar e combater em situações climatéricas 
limites, mas o comandante que assim o determinar é respon-
sável pelo reforço de apoios que permitam sustentar esta si-
tuação temporária e regenerar o potencial de combate, sem 
nunca colocar em causa a sobrevivência da força. 
 
Formar para combater terá sempre riscos, e o caminho não 
pode passar pelo facilitismo de diminuir a exigência em ta-
refas essenciais que moldam a rusticidade necessária para 
combater e sobreviver, que teriam consequências nefastas 
em combate, antes por priorizar o que é essencial para ser 
Comando, eliminar do modelo formativo tudo o que a ex-
periência operacional demonstra não ser a realidade, e ter 
sempre presente que a base de recrutamento é a realidade 
do país que somos, como sempre foi nos tempos passados, 
com as virtudes e defeitos da juventude de hoje, com os há-
bitos e realidades sociais dos ambientes onde cresceram, so-
bretudo urbanos das periferias das grandes cidades, exigindo 
uma constante vigilância e redobrada cautela, mesmo se-
guindo estritamente o registo dum modelo bem urdido e 
executado. Colocar o ónus nos instrutores sem acautelar que 
os aspetos referidos estão assegurados pode ser expiatório, 
mas nada tem de honroso embora encha as paragonas dos 
jornais e descanse algumas mentes sem nível para conquistar 
o respeito dos militares e comandar Comandos.  
 
A transição da formação para a componente operacional de-
verá também ser motivo de reflexão, sobretudo nos dias que 
correm, em que as missões como força nacional destacada 
são naturalmente, fator de motivação para os militares, por 
razões operacionais mas também por razões financeiras, mas 
onde a constante falta de efetivos e a dificuldade de retenção 

»COMANDOS // UMA FORÇA NECESSÁRIA
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do pessoal, torna quase normal a repetição de missões na 
rotação dos contingentes, o que não é recomendado pelos 
organismos internacionais e indesejável pela dureza dos em-
penhamentos e pelas características do teatro de operações, 
com consequências psicológicas futuras, ainda por avaliar, 
nos militares. Também para a componente operacional, esta 
constante rotação dos militares Comando entre tarefas de 
instrução e empenhamentos internacionais com estruturas, 
viaturas e equipamentos diferentes como é o caso da Repú-
blica Centro-Africana, dificulta de sobremaneira o estabele-
cimento dum treino operacional diversificado e orientado 
para uma banda larga de intervenções em conflito do Bata-
lhão de Comandos. 
 
Os Comandos provaram com Obra que são necessários em 
qualquer tipologia dos conflitos, sendo adaptáveis a diferen-
tes teatros de operações e regiões, com especial aptidão para 
ambientes operacionais de enorme incerteza, em estados fa-
lhados, contra forças irregulares que utilizam a população 
como cobertura e meio de sobrevivência ou predação em seu 
proveito. 
 
O seu desempenho operacional é potenciado em ações onde 
a surpresa e o espírito ofensivo sejam cruciais para impor 
uma situação tática vantajosa ou a criação dum tempo ope-
racional para posterior decisão política ou militar. Nos confli-
tos modernos, na organização das forças dum dispositivo 
militar em teatro, as forças Comando são, pela sua organi-

zação modular, flexibilidade tática e reduzida pegada logís-
tica, especialmente destinadas a ser QRF (Quick Reaction 
Force) respondendo diretamente ao comandante militar e 
atuando conjuntamente com meios aéreos de apoio e pro-
jeção nos pontos mais arriscados da área de operações. 
 
Hoje como ontem, com outras denominações, na guerra de 
África ou nos modernos conflitos, na guerra ou na paz, os 
Comandos revelaram-se sempre como vencedores, transpor-
tando para o campo de batalha ou da honra, a sua formação 
orientada para as missões reais, onde releva uma rusticidade 
e resistência em combate, que os permite cumprir a missão 
e regressar sem deixar os seus em mãos inimigas. 
 
O seu sacrifício conquistou o respeito dos portugueses que 
defendem a sua liberdade e independência. O seu desempe-
nho operacional, constantemente elogiado em operações, 
está intrinsecamente ligado com o modelo de formação, e é 
nesta ligação que reside a boa prática a melhorar, com a in-
trodução constante de medidas que reduzam ao máximo 
possível os fatores de risco e que escorem a defesa institu-
cional dos instrutores e formandos, mesmo nas más horas, 
no nobre desafio de formar Comandos, mesmo contra agen-
das permanentes, lideranças temerosas, esquecidos ou igno-
rantes da história ou pequenos “inimigos íntimos”. 
 

* Tenente-General (Ref) 
Comandante das Forças Terrestres, 2014/2017 
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ENQUADRAMENTO  

O treino, como uma das componentes do Sistema de Instru-

ção do Exército1, é compreendido como o processo per-

manente de manutenção e de melhoria da capacidade militar 

do indivíduo, Estado-Maior e Força, na condução de opera-
ções militares. Por sua vez, o treino operacional é entendido 
como o conjunto de atividades que têm como objetivo a pre-
servação e/ou o aperfeiçoamento das capacidades operacio-
nais dos militares, aos níveis individual e coletivo, sendo 

desejável que cada ciclo de treino termine com um processo 
de avaliação. O seu planeamento, preparação e execução, 
deve orientar-se pelos princípios de: (i) os comandantes 
serem responsáveis pelo treino; (ii) a categoria de sargentos 
ser responsável pelo treino individual e de equipas (até uni-
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»COMANDOS // APRENDIZAGEM E DESEMPENHO

O TREINO NO  
REGIMENTO DE  

COMANDOS

Simões Pereira*

____________ 
1 “(…) conjunto de entidades, de atividades, de processos e sistemas 

que visam o desenvolvimento contínuo das competências do potencial 
humano da instituição, através da satisfação das necessidades em re-
cursos humanos devidamente qualificados e competentes, visando 
como estado final o cumprimento dos objetivos do Exército (…)” 
(Exército Português, 2020, p. 1_1). 
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dades de escalão secção); (iii) treinar como se pretende com-
bater; (iv) treinar mesmo em operações; (v) treinar de acordo 
com a doutrina; (vi) treinar para desenvolver a adaptabili-
dade; (vii) treinar para manter e sustentar; (viii) treinar do sim-
ples para o complexo; e (ix) treinar com armas combinadas e 
num ambiente conjunto (Exército Português, 2020, pp. 3_1-5). 
Sendo o atual ambiente operacional caracterizado por um 
conjunto de condições, circunstâncias e fatores que afetam 
o emprego de forças militares e influenciam as decisões do 
comandante, um elevado nível de treino é a pedra de toque 
para o sucesso operacional (Exército Português, 2012, 
pp. 1_1-18). 
 
Uma vez que as operações de combate terrestre são domi-
nadas pelo caos e incerteza, a abordagem considerada mais 
adequada ao comando e controlo é o comando-missão, que 
expressa a conduta das operações através da execução des-
centralizada, assente em ordens tipo-missão (orientadas para 
a finalidade da operação em vez do pormenor das tarefas) e 
exigindo que os comandantes subordinados, aos diversos es-
calões, tenham a iniciativa para ajustar a sua ação à situação 
que enfrentam, respeitando a intenção do comandante su-
perior (Exército Português, 2012, pp. 2_16-17). O comando-
missão é o exercício da autoridade e direção do comandante 
através de ordens, proporcionando a iniciativa, segundo a 
sua intenção, para preparar líderes ágeis e adaptáveis na con-
dução de operações (Exército Português, 2012, p. 3_3). Esta 
iniciativa requer confiança mútua entre comandantes, que, 
preferencialmente, deverá ser incentivada e trabalhada, tam-
bém, durante o processo de treino. 
 
Consistindo a missão fundamental do Regimento de Coman-
dos (RCmds) em aprontar um Batalhão de Comandos 

(BCmds), para além de ministrar cursos e estágios na área 
formativa “Comandos”2, leva a que, consequentemente, o 
BCmds tenha de se preparar para executar operações em 
todo o espectro das operações militares, desde a paz estável 
à guerra generalizada, no âmbito nacional ou internacional, 
de acordo com a sua natureza3. Por forma a se alcançarem 
e manterem elevados padrões de desempenho operacional, 
de coesão e de motivação, considera-se fundamental que o 
treino operacional desta força seja desafiador (intelectual e 
fisicamente) e se desenvolva em situações e condições tão 
próximas quanto possível daquelas esperadas em combate, 
como também fortaleça a sua capacidade de adaptabilidade, 
aumentando a confiança através do desenvolvimento de 
competências (individuais e coletivas), e incentivando os seus 
comandantes, a todos os escalões, a explorarem as oportu-
nidades através da iniciativa concedida. 
 

O TREINO NO REGIMENTO/ BATALHÃO DE 
COMANDOS 

Neste âmbito, o BCmds possui um conjunto de linhas orien-
tadoras sobre como realizar o seu treino operacional tendo 
em vista o cumprimento das missões que lhe forem atribuí-

MAMA SUME // 21

____________ 
2 QO n.º 07.02.10, do RCmds, de 08Fev17. 
3 QO n.º 09.02.05, do BCmds, de 08Fev17.
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das, clarificando a forma como planeia, prepara, executa e 
avalia o treino, devendo constituir-se uma referência para os 
comandantes e todos quantos participem nessas mesmas 
etapas, no desenvolvimento dos respetivos programas de 
treino, de acordo com as orientações superiormente defini-
das. 
 
Tendo permanentemente presente o princípio de se trei-
nar como se pretende combater e como referência uma 
abordagem de treino, em que, genericamente, de cima 
para baixo, o comandante superior fornece o foco, di-
reção e recursos e, por sua vez, de baixo para cima, os 
comandantes subordinados transmitem o feedback 
sobre a proficiência das tarefas treinadas, identificam 
os recursos necessários ao treino e executam-no de 
acordo com os procedimentos estabelecidos, para além 
do importante realismo pretendido na execução do 
treino, procura-se também o comprometimento e par-
ticipação de todos através do trabalho de equipa, pro-
movendo-se a iniciativa, bem como a dedicação e 
lealdade para com a força, ao mesmo tempo que ajuda 

a manter o foco do treino, a estabelecer as prioridades 
e a permitir uma comunicação efetiva entre os vários 
escalões de comando. 
 
O treino das tarefas identificadas como essenciais para o 
cumprimento da missão, deve ser planeado prevendo a sua 
execução em diferentes condições, aumentando gradual-
mente a dificuldade e imprevisibilidade (com o desígnio de 
se otimizar a aprendizagem e o desempenho, encorajar a 
iniciativa, a inovação e permitir que os subordinados apren-
dam com os próprios erros), procurando replicar o am-
biente Volátil, Incerto, Complexo, Urbano e Ambíguo 
(VICUA), existente na atualidade. Proporcionando aos mais 
baixos escalões todo um conjunto de situações de treino, 
variando a complexidade das condições, e exigindo uma 
permanente adaptação e agilidade na sua resolução, pro-
move-se a competência, o aumento dos níveis de con-
fiança, e, por conseguinte, da iniciativa, o que numa 
situação futura e sobretudo em ambiente não controlado, 
e.g. em operações, quando expostos a novas condições ou 
na melhor das hipóteses, a condições idênticas àquelas 
previamente treinadas, facilite o processo de decisão, im-
provisando com os meios disponíveis e explorando as opor-
tunidades, de acordo com a intenção do comandante, 
cumprindo a missão atribuída. 
 
Não menos importante é a tarefa de treinar e desenvolver 
líderes confiantes, competentes e adaptativos. Qualquer 
comandante deverá ter um papel interventivo no desen-
volvimento dos seus comandantes subordinados. Deve ser 
passado o conhecimento sobre como se realizam as tarefas 
de combate e de treino, orientando-os no comando das 
suas subunidades, procurando ensina-los a pensar e não o 
que pensar, o que fazer e não como fazer, e incentiva-los 
a terem iniciativa, respeitando a intenção do comandante 
superior. 

»COMANDOS // APRENDIZAGEM E DESEMPENHO

22 // MAMA SUME

Revista_MAMA_SUME_84_v-2023_PC_PP_MONTAGEM_final.qxp_Layout 1  06/02/2023  19:35  Page 22



Por forma a flexibilizar o treino, tornando-o igualmente 
mais apelativo e desafiante, deve ser privilegiado o re-
curso a Situational Training Exercises (STX), permitindo 
praticar, avaliar (incluindo a realização de Revisão Após 
a Ação) e manter a proficiência de uma tarefa ou um 
conjunto de tarefas coletivas, de acordo os padrões de 
desempenho individuais e coletivos definidos e aprova-
dos. No mesmo âmbito, sempre que possível, serem efe-
tuados Life Fire Exercise (LFX), indo ao encontro da 
necessidade de se criarem as condições próximas daque-
las em combate e aumentar a capacidade de adaptabili-
dade, incrementando a confiança, individual e coletiva, 
na execução das tarefas essenciais ao cumprimento da 
missão. 
 
Contudo, em todos os aspetos e etapas do treino deve ser 
sempre salvaguardada a segurança dos militares efetuando 
uma contínua gestão do risco. 
 
Relativamente às áreas treino, considera-se a técnica de com-
bate (individual e coletiva), o tiro e a educação física militar, 
como as fundamentais, sendo que, naturalmente, existem 
outras que as complementam (e.g. topografia, sapadores, 
socorrismo de combate, comunicações, entre outras), de-
vendo estas, ser integradas e conjugadas no máximo de ati-
vidades de treino possíveis. 
 

CONCLUSÃO 

O treino operacional, entendido como o conjunto de ati-
vidades que têm como objetivo preservar e/ou aperfei-
çoar as capacidades operacionais dos militares, tanto ao 
nível individual como coletivo, se realizado com um ele-
vado nível, pode fazer toda a diferença no que ao su-
cesso operacional diz respeito. Como anteriormente 
referido, pode ser a pedra de toque para o sucesso ope-
racional. 

Tendo o BCmds de estar preparado para executar opera-
ções em todo o espectro das operações militares, natural-
mente que para se atingirem os mais elevados padrões de 
desempenho nesse âmbito, seja fundamental que o seu 
treino simule, tanto quanto possível, as condições espera-
das em combate, reforce a capacidade de adaptabilidade e 
incentive os seus subordinados a atuarem com iniciativa de 
acordo com a intenção do comandante. Para tal, possui um 
conjunto de linhas orientadoras sobre como realizar o seu 
treino, assente, sobretudo: na abordagem de treino a se-
guir; no seu planeamento prevendo a execução em diferen-
tes condições, aumentando a complexidade, dificuldade e 
imprevisibilidade; no desenvolvimento de líderes; e privile-
giar o recurso a STX e LFX, com o objetivo de: se promover 
iniciativa, e a dedicação e lealdade para com a força; oti-
mizar a aprendizagem e o desempenho, e encorajar a ini-
ciativa e a mudança; incentivar os líderes a terem iniciativa; 
e para tornar o treino mais flexível e desafiante, avalia-lo, 
bem como, incrementar a confiança, individual e coletiva, 
na execução das tarefas essenciais ao cumprimento da mis-
são. 
 
Desta forma, estamos convictos que o BCmds continuará a 
estar preparado para cumprir com sucesso as missões que 
lhe venham a ser atribuídas, sejam elas no âmbito nacional 
ou internacional, dignificando o nome dos “Comandos”, das 
Forças Armadas e de Portugal. 
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De Formião, filósofo elegante, 

Vereis como Aníbal escarnecia, 

Quando das artes bélicas, diante 

Dele, com larga voz tratava e lia. 

A disciplina militar prestante 

Não se aprende, Senhor, na fantasia, 

Sonhando, imaginando ou estudando, 

Senão vendo, tratando e pelejando. 

Luís de Camões, “Os Lusíadas” (X-153) 
 
 
Pouco antes da meia-noite do dia 3 de setembro de 2016, 
teve início, no Regimento de Comandos, sediado na Serra 
da Carregueira, o 127º Curso de Comandos com a revista 
habitual aos instruendos e material na parada da Companhia 
de Formação, findo este procedimento, houve lugar ao des-
locamento em coluna militar para o Campo de Tiro de Alco-
chete (adiante CTA), local onde decorreu a Prova Zero desse 
curso e onde já haviam tido lugar diversas “Provas Zero” de 
diversos cursos de comandos. 
 
Chegados ali, já na madrugada do dia 4 de setembro, os 
instruendos, enquadrados pelo Comandante da Companhia 
de Formação e pelos oficiais comandantes dos grupos ini-
ciaram o deslocamento apeado até à área designada onde 
os instruendos montaram bivaque, aguardando pelo ama-
nhecer desse dia, assim como pelo início da mítica Prova 
Zero do referido curso. 

No decorrer da manhã desse dia decorreram as diversas ins-
truções previstas e, da parte da tarde, tiveram lugar algumas, 
até a instrução ser interrompida, cerca das 16H30, devido 
ao excepcional calor que se fazia sentir, assim como pelo 
número de instruendos que baixaram à enfermaria de cam-
panha. 
 
Ao início da noite desse dia, pelas 20H36, viria a falecer, 
após assistência no local prestada pelo INEM, o 2º Furriel 
instruendo Hugo Abreu. Por outro lado, o soldado Dylan 
Silva, atento o seu estado clínico, foi evacuado, também 
nesse dia, pelo INEM, para o hospital do Barreiro, sendo dois 
dias depois transferido para o Hospital Curry Cabral, onde 
foi tentado, sem sucesso, transplante hepático, vindo a fale-
cer no dia 10 de setembro de 2016. 
 
Mas recuemos no tempo e reportemo-nos ao momento em 
que se despoleta aquele que viria ser o processo judicial que 
visou, num aproveitamento da morte de dois jovens, a ex-
tinção do Regimento de Comandos e, consequentemente, 
a eliminação da especialidade comando. Tal propósito as-
sentou numa visão subjetiva da Procuradora Cândida Vilar e 
ancorada, também, na contínua veiculação aos órgãos de 
comunicação social desta visão corroborada, também, pelos 
causídicos que representaram os Assistentes (pais dos faleci-
dos Hugo Abreu e Dylan Silva). 
 
O fim estava encontrado e foi afirmado de viva-voz pela 
Procuradora Cândida Vilar em sede de debate instrutório, 
sem cuidar do dever de reserva que se impõe pela função 
adstrita ao MP, assente na tutela geral da legalidade. Os 
meios para a obtenção desse fim corporizaram-se naqueles 
que viriam a ser acusados de um total de 539 crimes de 
Abuso de Autoridade por ofensas à integridade física, pre-

Fernando Manuel Ramos*

»COMANDOS // 127º CURSO Cmd
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vistos e puníveis pelo artigo 93º do Código de Justiça Militar 
(adiante CJM). 
 
Chegada, assim, já na madrugada de 5 de setembro de 
2016, a comunicação da morte do 2º Furriel Instruendo 
Hugo Abreu à Polícia Judiciária Militar (adiante PJM), levada 
a cabo pelo Comandante do Regimento de Comandos, é 
nomeado para chefiar a equipa de investigação o Major 
Vasco Brazão. 
 
Este militar dá então início a uma série de procedimentos de 
investigação assentes na linha escolhida pela PJM, mas que 
se poderão, sem qualquer comedimento, denominar de um 
trabalho que gerou algumas duvidas e mesmo perplexidades, 
como adiante se explanará, ou então foi resultado de uma 
determinação externa que conduziu a uma investigação um 
pouco «a la carte» servindo o propósito já afirmado pela 
Procuradora. Esta firme convicção, intuitiva inicialmente ante 
a experiência militar adquirida ao longo de quase três décadas 
de serviço, cimentou-se também na certeza jurídica, atentos 
os rigores da instrução Comando, de impossível subsunção 
daqueles concretos factos àquela norma incriminatória. Esta 
convicção ficou também documentada nos autos pela prova 
que se veio a produzir e resultou, desde o início, das defi-
cientes técnicas de investigação. 
 
A equipa de investigação da PJM chegada ao CTA, dá inicio, 
através da sua equipa de laboratório forense, ao exame ao 
hábito externo do corpo de Hugo Abreu, podendo descre-
ver-se sumariamente como o resultante da observação do 
corpo procurando encontrar sinais externos resultado de le-
sões, assim como de todos os sinais resultantes dos procedi-
mentos médicos que almejavam evitar morte deste militar.  
 
Tal procedimento encontra-se documentado nos autos quer 
pelo relatório escrito efectuado pela equipa forense da PJM, 
quer pelas fotografias colhidas pela mesma. 
 
Após este procedimento, sem uma investigação ao local 
onde pernoitavam os instruendos (bivaque) e sem uma ins-
pecção à enfermaria onde ainda se encontravam alguns ins-
truendos a recuperar, o que se impunha do ponto de vista 
de uma investigação ante o facto de ter ali resultado a 
morte de um militar,  a PJM opta por tomar um rumo inves-
tigatório que, como se veio a provar, foi insipiente e muito 
pouco diligente contribuindo, no entanto e só, negativa-
mente para o resultado de uma acusação que foi tudo me-
nos objectiva. 
 
Isto é, a linha investigatória seguida sem haver ainda conhe-
cimento da realização e resultado do exame ao hábito interno 
(autópsia) do cadáver do 2º Furriel Hugo Abreu e sem ter no 
local colhido depoimentos dos instruendos, ou ainda fazer 
um mosaico fotográfico do local onde decorreram as instru-

ções, o chefe da equipa da PJM, após regressar às instalações 
desta polícia, já na madrugada do dia 5 de Setembro de 
2016, não elabora, como se impunha, um relatório de ocor-
rência ou de inspecção ao local da ocorrência, elabora sim, 
um Relatório de Inspecção ao Local do Crime.  
 
Ficava assim selada a linha de investigação que a PJM optou 
por seguir pois, logo naquela madrugada, impunha-se obter 
testemunhos directos por parte dos instruendos de eventuais 
actos que pudessem consubstanciar a prática de um crime 
pelos instrutores, ou extrair do resultado do exame ao hábito 
externo do corpo do 2º Furriel Hugo Abreu que as marcas 
observadas resultariam de alegadas agressões, ou ainda ex-
trair de qualquer outro indício a probabilidade indubitável 
de que a morte deste militar resultara de crime. Nada disto 
fez a PJM pois, sem indício de qualquer espécie ou evidência 
científica forense, optou conscientemente por uma linha de 
investigação direccionada no sentido de subsumir os factos 
de que ainda não tinha conhecimento à potencial existência 
de crime. 
 
Numa tentativa de descortinar o porquê da adopção deste 
modus operandi pela PJM, desde logo porque estava em 
causa determinar a causa da morte de dois militares é, aprio-
risticamente pacífico afirmar que o conhecimento se adquire, 
por um lado, com a formação inicial e contínua e, por outro, 
com a prática advinda do volume de trabalho, o que natu-
ralmente dará uma maior experiência, in casu, na investiga-
ção criminal. Ora a PJM não tem, nesta área da investigação 
criminal relacionada com a morte de militares, quer seja 
por homicídio ou por outra natureza, volume de trabalho 
ou de incidências que lhe permita realizar uma investigação 
com a convicção e certeza absoluta de que determinado 
evento terá tido origem num acto criminoso, ou não. Assim, 
é possível afirmar que da ausência de prática contínua 
resulta, outrossim, uma maior probabilidade de falta de con-
sistência analítica e forense que permita, com certeza judi-
ciária indubitável, afirmar que determinado evento, sem 
mais elementos conhecidos, haja resultado da prática de 
um crime. 
 
Pelo que se afigurou, no mínimo estranho, à defesa patroci-
nada pelo signatário do presente artigo que a PJM haja, sem 
mais, concluído de forma tão categórica e sem mais dados, 
pela existência de crime naquela madrugada de 5 de setem-
bro de 2016. 
 
Assim, com o dito Relatório de Inspecção ao Local do Crime, 
dava-se início a um inquérito que conduziu à incriminação, 
a todo o custo, dos 19 militares que compunham o corpo 
de instrutores, encarregados e auxiliares de instrução do 
127º Curso de Comandos, levando a que o calvário porque 
ainda passam aqueles militares tenha sido, e ainda seja, ex-
tensivo às suas famílias, amigos e a todo o universo Comando 
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que entendendo a natureza do curso e a sua necessária exi-
gência, não se alcançava o porquê de se considerar a instru-
ção militar COMANDO como crime, sendo certo que o fim 
último do inquérito e consequente acusação, seria, como 
acima afirmado, o da extinção do Regimento de Comandos. 
 

“Calomniez, calomniez, il en restera toujours 
quelque chose!” 

(Caluniem, caluniem, sempre ficará alguma coisa). 

Basílio do Barbeiro de Sevilha - Pierre A. 
Beaumarchais. 

 
É de conhecimento comum na sociedade em geral, e na 
castrense em especial, que a primeira vítima da guerra é a 
verdade. Ora, mutatis mutandis (mudando o que deve ser 
mudado), no caso concreto a verdade que se pretendia al-
cançar já tinha mandado de captura ainda antes de se tornar 
vítima de um inquérito e de uma investigação que se veio 
a mostrar, pela prova produzida ao longo do julgamento, 
estarem inquinados desde o início. 
 
Assim, a Procuradora Cândida Vilar, faz constar dos funda-
mentos lavrados nos mandados de detenção emitidos para 
7 (sete) dos 19 (dezanove) militares do corpo de instrutores 
– os primeiros a serem constituídos arguidos –, que «a atua-
ção dos suspeitos» revelava «personalidades deformadas, 
(...) com vista a criar, como criaram, um ambiente de intimi-
dação e de terror, bem como sofrimento físico e psicológico 
nos ofendidos, sujeitando-os a tratamento não compatível 
com a natureza humana (...)», aditando que «os princípios e 
valores pelos quais se regem os suspeitos traduzem-se no 
desprezo pela vida, dignidade e liberdade da pessoa humana, 
tratando os instruendos como pessoas descartáveis», e assim, 
concluindo que «a personalidade dos suspeitos, movidos por 
ódio patológico, irracional contra os instruendos, que consi-
deram inferiores por ainda não fazerem parte do Grupo de 
Comandos, cuja supremacia apregoam (...)». 
 
Nem aqui a Procuradora Cândida Vilar foi original, pois limi-
tou-se a reproduzir nos mandados de detenção as palavras 
do Procurador Benjamin B. Ferencz, que promoveu a acusa-
ção no 9º julgamento do Tribunal Internacional de Nurem-
berga aos Einsatzgruppen (Grupos Especiais) – grupos de 
extermínio das SS alemãs na II Guerra Mundial – cuja acção 
levou ao extermínio de milhões de pessoas nos campos de 
morte erigidos pelo regime nacional-socialista alemão. 
 
É, pois, pacífico afirmar, e foi-o proferido em alegações finais, 
que a aversão da Procuradora Cândida Vilar às forças Co-
mando é tal que a levou a compará-los às bestas nazis das 
SS, no intuito claro da prossecução de um objectivo que 
teria como final a extinção daquela unidade mítica do Exército 
português. 

Assim, no seguimento da detenção daqueles 7 militares, a 
Magistrada Judicial Dra. Cláudia Pina, juiz de instrução, vem 
a considerar «no mínimo rebuscado» o argumento relativo 
aos interesses militares que a Procuradora Cândida Vilar con-
siderava postos em acusa com a alegada actuação dos 7 mi-
litares, afigurando-se-lhe, e bem, que a «situação espelhada 
nos autos e a morte dos ofendidos», havia sido, no máximo 
negligente, não lesando «de modo relevante a defesa do 
Estado», qualificando, e bem, os indícios dos alegados crimes 
nos termos do Código Penal e não do Código de Justiça Mi-
litar. 
 
O despacho da Juiz Dra. Claúdia Pina é preclaríssimo ao de-
volver à liberdade os 7 (sete) militares Comandos detidos, 
considerando, e bem, que as motivações atribuídas pela Pro-
curadora Cândida Vilar aos suspeitos foram «claramente 
subjetivas e não resultam da prova produzida, até à data, 
pelo inquérito.» Entendendo pelo contrário, e bem, que era 
«claramente o objetivo dos arguidos (…) preparar os ins-
truendos para a guerra, para o primeiro embate numa frente 
de combate».  
 
Com este acto encerrava-se o primeiro capítulo de um pro-
cesso, mais do que judicial, de intenções, que veio a ter na 
comunicação social e redes sociais a repercussão negativa 
para os arguidos que determinados intervenientes processuais 
quiseram, para lá canalizando meias-verdades e uma versão 
distorcida dos factos na tentativa evidente da construção de 
uma “verdade” que levasse à produção de prova no sentido 
que pretendiam, levando ao vilipendio dos arguidos nas 
redes sociais, com origem na produção de notícias impreg-
nadas por uma visão parcial distorcida veiculada pelo MP, 
não correspondente com a verdade que se impunha obter 
desde logo no inquérito. 
 
As regras do Código de Processo Penal são claras e, como 
tal, ocorrendo os factos em Alcochete, a competência ter-
ritorial para o inquérito e para todos os actos que se lhe 
seguiriam seria o tribunal de Benavente, mas, surpreen-
dentemente, não foi isso que ocorreu. De facto, foi avocado 
o inquérito a decorrer em Benavente pelo DIAP de Lisboa 
nos moldes que se descreverão, vindo a tornar-se num dos 
processos de maior assassinato de carácter pessoal já vistos 
em Portugal, personificado nos 19 arguidos, com o intuito 
claro de, impulsionado pelas tais motivações subjetivas, o 
MP tudo fazer e promover, não o logrando, para levar como 
fim último da sua vontade à extinção das forças Comando, 
usando como meio a promovida condenação dos 19 mili-
tares. 
 
Assim, na prossecução deste objectivo, a Procuradora Cân-
dida Vilar determina que o Major Vasco Brazão contacte o 
DIAP de Benavente, informando de viva-voz a Procuradora-
adjunta Dra. Helena Gabriel, titular do inquérito, de que se 
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encontrava substituída, levando-a a contactar telefonica-
mente o DIAP de Lisboa, onde é, então e só nesta altura, in-
formada pela Procuradora Cândida Vilar, que o processo 
89/16.0NJLSB lhe havia sido distribuído. 
 
Este procedimento, violando todas as regras procedimentais 
numa estrutura hierarquizada como é o MP, para além da 
não observação pelas meras regras de cortesia profissional é 
inaudito no modus faciendi interno do MP, levando a Procu-
radora-adjunta Dra. Helena Gabriel, a lavrar nos autos a co-
municação que lhe foi feita pelo Major Vasco Brazão, assim 
como o modo como foi destituída de titular do inquérito 
(ver documento na pág. anterior). 
 
Ora, o MP é um órgão constitucional que tem como com-
petência, entre outras atribuições, a defesa da legalidade 
democrática e os interesses que a lei determinar, mas 
ainda assim delineia uma estratégia que pretendia, objec-
tivamente e como fim último, a extinção do Regimento 
de Comandos – chegando a ser pedida por alguns partidos 
com assento parlamentar –, usando como meio os 19 mi-
litares arguidos. 
 
É então formulada uma acusação e todos os advogados 
da defesa, com excepção de um, requerem a abertura de 
instrução com o intuito de evitar a ida a julgamento dos 
seus constituintes. É convicção de uma parte da advocacia 
portuguesa que os actos instrutórios são úteis e podem 
evitar a ida a julgamento, mostrando a realidade e a per-
centagem do que sucede manifestamente o contrário. 
Isto é, foi forte convicção da defesa, à data do debate 
instrutório, de 4 dos 19 arguidos, pela estratégia adoptada 
e assumida, que o debate instrutório serviu para revelar 
argumentos de defesa que se iriam, embora com outro 
alcance, reproduzir nas contestações à acusação, pelo que 
decidiu esta defesa não requerer a abertura de instrução, 
mas aproveitá-la para aferir das diversas estratégias em 
execução, assim como da verdadeira motivação do MP e 
dos Assistentes (pais dos militares Hugo Abreu e Dylan 
Silva). 
 
Após a leitura exaustiva da acusação e dos depoimentos dos 
65 (sessenta e cinco) instruendos, tornados testemunhas de 
acusação do MP, assim como dos relatórios intercalares e 
final elaborados pela PJM, a defesa destes 4 militares delineou 
a estratégica processual e táctica de procedimento, que viria 
a adoptar ao longo de todo o julgamento, mantendo a con-
vicção que o debate instrutório serviria, como serviu, para 
reproduzir a acusação na pronúncia. 
 
Terminada a instrução e conhecido o despacho de pronúncia 
lavrado pelo juiz de instrução, Dra. Maria Sesifredo, viriam a 
ser pronunciados os 19 militares.  

Impõe-se afirmar que, durante o debate instrutório, foi pro-
duzida parcialmente, pelos advogados que defenderam a 
totalidade dos arguidos, prova que devidamente apreciada 
conduziria à não pronúncia da larga maioria dos 19 arguidos, 
mas que a juiz de instrução olimpicamente ignorou. 
 
Finda esta fase processual, restava atravessar aos autos as 
respectivas contestações e aguardar pelo início da audiência 
de discussão e julgamento, onde a produção de prova, mor-
mente a testemunhal, seria crucial para a verdadeira desco-
berta da verdade material.  
 

«… com quem saiba conduzi-los, eles irão a toda a 
parte e combaterão quem se quiser, marcharão 
sujeitos às maiores fadigas, sem murmúrio, vivendo 
apenas de pão e água, com um dente de alho como 
condimento». 

General FERREIRA MARTINS, A História do Exército 
Português. (Relato ao General Wellington de um 
oficial irlandês que comandou tropas portuguesas  
na Guerra peninsular) - T. VI, pp. 181-182. 

 
A 27 de setembro de 2018 tem início a audiência de discus-
são e julgamento que se prolongaria ao longo de quase qua-
tro anos por 230 (duzentas e trinta) sessões de julgamento. 
Aqui a prova testemunhal, assim como a prova pericial  
médica, viriam a demonstrar que a acusação produzida pelo 
MP, e a consequente pronúncia lavrada pela Juiz de Instrução, 
estavam longe da verdade, que um inquérito tendencioso e 
eivado de pressupostos subjectivos quis provar a toda a linha, 
não o logrando porque contendeu de frente com as estraté-
gias de defesa, a verdade material e a processual, obliterando 
por completo a “verdade” construída pela PJM cumprindo 
as determinações do MP. 
 
Ao longo das várias sessões de julgamento a produção da 
prova testemunhal foi fulcral para se descobrir a verdade 
que o MP, coadjuvado pela PJM, não quiseram apurar com 
o inquérito efectuado. Foram colhidos depoimentos em in-
quérito, quer pela PJM, quer ante a Procuradora Cândida 
Vilar, que viriam a contrariar expressamente, pelo próprio 
depoimento das testemunhas, o que se lavrou na acusação 
e se reproduziu na pronúncia. 
 
Após o início do julgamento, na sua 8ª sessão, a defesa que 
patrocinava até então 4 dos 19 arguidos, assumiu o patrocí-
nio de mais 3, passando a partir de 15 de outubro de 2018, 
a patrocinar 7 dos 19 arguidos, aumentando o cômputo dos 
crimes de Abuso de Autoridade por ofensas à integridade 
física, por que vinham pronunciados, de 273 para 287 de 
um total de 539 crimes. 
 
À defesa em geral, e em particular de 7 dos 19 arguidos, in-
cumbia desmontar a tese lavrada na acusação e reforçada 
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na pronúncia que acusava os 7 militares patrocinados de um 
total de 287 crimes de Abuso de Autoridade por ofensas à 
integridade física, previstos e puníveis pelo artigo 93º do 
CJM.  
 
A estratégia inicial adoptada e mantida ao longo de todo o 
julgamento passou por arrolar para a defesa todas as teste-
munhas de acusação, logrando com isso obter resposta a 
todas as contradições lavradas, quer nas declarações presta-
das por estas ante a PJM, quer as prestadas ante o MP, quer 
ainda em confronto com as prestadas em sede de audiência 
de discussão e julgamento pelos próprios instruendos agora 
testemunhas. 
 
O trabalho mais árduo seria o de desmontar a tese acusatória 
que fazia incidir sobre 4 dos 7 militares patrocinados, inte-
grantes da equipa de Tiro de Combate, a enormidade de 
crimes que lhe eram imputados (273) e que alegadamente 
haviam praticado sobre os 67 instruendos. 
 
E aqui nascia a primeira contradição evidente.  
 
Se os instruendos eram um total de 67 e a pronúncia não 
indicava quais dos 4 arguidos, individualmente e sobre quem, 
ou quantas vezes, de que modo, haviam sido praticados os 
crimes e, se os haviam praticado por mais de uma vez sobre 
o mesmo instruendo, como se poderia ter chegado a um 
número de crimes tão elevado sem se indicar em concreto 
quem fez o quê, a quem, quando, onde e de que modo? 
 
A esta evidente contradição deram, maioritariamente res-
posta, em sede de audiência de discussão e julgamento as 
declarações dos instruendos/testemunhas. 
 
A acrescer a esta evidente contradição foram colhidos de-
poimentos a instruendos sobre determinadas instruções em 
que alegadamente estes tinham participado, sendo descritos 
os procedimentos no testemunho escrito e assinado, quando 
em sede de julgamento e devidamente corroborado docu-
mentalmente se veio a provar, por exemplo, que três dos 
instruendos que depuseram sobre a sessão de tiro de com-
bate nunca estiveram nesta instrução. Tal foi confirmado 
pelos próprios ao afirmarem em audiência de julgamento, 
corroborando as suas declarações outros instruendos, que 
haviam baixado à enfermaria de campanha antes da dita 
instrução de Tiro de Combate, pelo que nunca poderiam ter 
estado nesta instrução. No entanto, a PJM lavrou Relatório 
de Inspecção ao Local do Crime, em 21 de setembro de 
2016, nele fazendo constar as declarações do 2º Sargento 
Ricky Sousa, que alegadamente prestou sobre o local e sobre 
a sessão de tiro de combate. Quando instado em sede de 
julgamento, declarou que ao fim da manhã do dia 4 de se-
tembro de 2016 foi para a enfermaria de campanha pelo 
que não foi às instruções da parte da tarde, nelas se incluindo 

a dita sessão de tiro. Tal foi corroborado pelos seus camara-
das, quer os que estavam na enfermaria, quer os que pros-
seguiram as instruções. 
 
Outros perguntados sobre o facto de terem assinado as de-
clarações prestadas na PJM, confirmando-as assim, disseram 
que lhes havia sido dito que se não colaborassem não inte-
grariam a missão à República Centro Africana, onde um mi-
litar com o posto de soldado pode vir receber uns milhares 
de euros.  
 
Outros ainda negaram categoricamente terem dito o que 
constava nas declarações, ou não se lembravam de o terem 
dito, tendo-lhe sido ordenado na PJM que assinassem as de-
clarações sem nunca as terem lido. Foram, assim, estes ins-
truendos/testemunhas objecto de extracção de certidões 
para instrução do competente procedimento criminal por 
falsas declarações, vindo todos eles a ser absolvidos com ex-
cepção de um (Furriel Carlos Róios), que decidiu cumprir 
uma injunção pecuniária para evitar ir a julgamento, mas 
que em boa verdade, segundo disse, pretendia que lhe fosse 
levantado o estatuto processual de arguido com o qual não 
poderia concorrer ao Curso de Formação de Sargentos do 
Exército, com destino aos Quadros Permanentes. 
 
Em relação a cerca de 34 testemunhas/instruendos surgem 
frases repetidas ipsis verbis em vários depoimentos, o que 
levou a defesa no geral a questionar qual o grau de proba-
bilidade em ocorrer que várias testemunhas, de diversos gru-
pos de instrução e em vários momentos diferentes da ins-
trução, no tempo e no espaço, relatassem precisamente o 
mesmo facto com a mesmas exactas palavras.  
 
Estas incongruências levaram a concluir que muitos dos ins-
truendos forma levados a assinar depoimentos que nem se-
quer leram, mas rubricaram e assinaram porque lhe foi or-
denado e porque queriam integrar a tal missão à República 
Centro Africana. O intuito era claro e já se afirmou anterior-
mente. 
 
Dos elementos acusatórios que constavam como integrantes 
do conceito de ofensas à integridade física ressaltavam os 
que se subsumiam ao rastejar sobre silvas, privação do sono 
e racionamento de água. Tudo isto estava previsto nas Fichas 
de Instrução e no famoso Guião da Prova Zero e eram já à 
data da acusação documentos integrantes dos autos, pelo 
que o tribunal no acórdão veio a considerar, e bem, estas 
actividades como parte integrante de uma instrução neces-
sária à formação de militares COMANDO. 
 
Mas a maior injustiça de todas é aquela que se prende com 
um 1º Sargento patrocinado por esta defesa e que integrou 
a Equipa de Tiro de Combate, o qual vinha pronunciado por 
67 crimes de Abuso de Autoridade por ofensa à integridade 
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física, alegadamente perpetrados sobre o mesmo número 
de instruendos. Abstraindo do facto de que pelo menos 3 
instruendos não foram à sessão de tiro, sobre quem, de que 
modo, quando e quantas vezes, o militar terá alegadamente 
praticado os crimes? 
 
Durante todo o julgamento vários instruendos/testemunhas 
declararam conhecer o dito 1º Sargento, mas a sua memória 
levava-os para o Regimento de Comandos, nunca para o 
Campo de Tiro de Alcochete. Nenhum dos depoentes, sem 
excepção, o colocou na instrução de Tiro de Combate, pese 
embora tenha de facto lá estado. Nenhum dos instruen-
dos/testemunhas o indica como tendo praticado o que 
quer que seja sobre quem fosse, nem sobre si mesmos, 
no entanto vinha acusado de 67 crimes… 
 
Quanto à tão explorada morte do 2º Furriel Hugo Abreu na 
comunicação social, assim como à do Soldado Dilan Silva, as 
respectivas autópsias foram cristalinas ao referirem que o 
óbito destes militares se deveu a uma falência orgânica por 
rabdomiolise e nunca por via de actos imputados aos militares 
arguidos. 
 
O Acórdão teve a sua prolação a 10 de janeiro de 2022, ab-
solvendo os 19 militares de 536 dos 539 crimes por que vi-
nham pronunciados, condenando três militares o que, em 
face da prova produzida, se reputa claro se houvessem sido 
absolvidos far-se-ia melhor justiça. O ser humano, exerça a 
profissão que exercer, é sensível em maior ou menor grau a 
estímulos externos. No caso concreto é forte convicção desta 
defesa que a constante veiculação a determinada comuni-
cação social de uma visão unilateral e subjectiva dos factos, 
contribuiu para o vilipendio que ainda hoje grassa pelas 
redes sociais. 
 
Foi notória a permanente informação “de dentro” a que a 
comunicação social tinha acesso, chegando a suceder que 
as defesas souberam do teor sumarizado de alguns despa-
chos pela comunicação social, muito antes deles serem no-
tificados. 
 
Esta perigosa promiscuidade de procedimentos, mas evi-
dente, entre a comunicação social e alguns intervenientes 
processuais, maxime o MP, também contribuiu para que 
alguns dos militares patrocinados recebessem mensagens 
nos seus telemóveis de números desconhecidos, mor-
mente quando era publicada na comunicação social mais 
uma versão unilateral os factos que reportava que a 
morte de um dos militares havia sido fruto da acção dos 
arguidos.  
 
Ao momento os autos encontram-se em sede de recurso de 
decisão sobre 5 militares, uma vez que os assistentes recor-
reram de dois dos absolvidos.  

Como nota estritamente pessoal, assumindo-se a respon-
sabilidade sobre a mesma, dir-se-á que a postura da Chefia 
do Exército à data dos factos foi a de completo abandono 
destes militares à sua sorte, de todos eles, obliterando 
com o seu alheamento o conceito que tanto apregoam 
de “união da família militar”. 
 
Não fosse o fenómeno de união das diversas defesas que 
cuidaram não só da defesa dos que representavam, mas 
também das que com eles partilhavam esta trincheira ju-
dicial e que imperou quase desde o início do julgamento, 
e ainda hoje se mantém, provavelmente o resultado teria 
sido outro. 
 

“Honra se deve àqueles que na vida Termópilas fixaram 
para guardar, 

que do seu dever nunca se desviam, que nunca fogem 
ao que o dever dita, 

e justos são na acção e sempre rectos, mas nunca 
perdem pena e compaixão; 

se ricos, generosos, e se pobres ainda generosos com 
seu pouco. 

Que acodem sempre a todos quantos podem; e, que à 
verdade sempre são fiéis,  

mas não guardam rancor aos que são falsos. 

E honra ainda mais lhes é devida, se já preveem  
(são tantos os que o fazem),  

que no fim há-de vir um Efialtes, e os persas no final 
hão-de passar.” 

Constantino Kavafis, “Os 300 de Esparta” 
 
 

Aos meus patrocinados. 
Não estão sós, não os deixo sós, nunca ficarão sós. 

 
 

Aos meus Camaradas Comandos – 
Mama Sume 

 
 

Aos meus Distintos Colegas da Defesa 
O advogado deve ser por dever de ofício  

e mais, por imperativo de consciência,  
a última barreira, o derradeiro obstáculo,  
entre o Estado de Direito e o livre arbítrio. 

Vocês foram-no. 
 

 

* Advogado 
Sócio Comando n.º 6745
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10 DE JUNHO  
DIA DE PORTUGAL 

DIA DO COMBATENTE
Depois de em 2021 a habitual celebração do Dia de Portugal junto ao Monumento dos Combatentes do 
Ultramar, em Belém, se ter reduzido a uma simples cerimónia de deposição de um ramo de flores pelas 
Comissões Promotora e Executiva das Cerimónias do 10 de Junho, a normalidade regressou em 2022 e a 
10 de Junho voltaram a reunir-se alguns milhares de Combatentes para a homenagem à Memória dos seus 
Camaradas que tombaram no Campo da Honra. 

Aquele fim de manhã foi, como sempre, de confraternização, afirmação de camaradagens antigas, de 
recordação de momentos vividos. 

As cerimónias começaram no Mosteiro dos Jerónimos onde D. Rui Valério, Bispo das Forças Armadas 
e Forças de Segurança rezou a Santa Missa, tendo nela proferido uma vibrante homília de que se publica 
um excerto noutro local. 

Finda a Missa, os Combatentes reuniram-se então junto ao Monumento onde se evocam os Mortos e  
se exaltam os Heróis, tendo no final desfilado os Guiões das Associações de Combatentes, saltado 
paraquedistas e cantado A Portuguesa: numa palavra, celebrou-se Portugal!
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»PORTUGAL // 10 DE JUNHO - DIA DE PORTUGAL E DO COMBATENTE

HOMILIA DOS COMBATENTES 
DIA DO ANJO DE PORTUGAL 

 

Excerto da Homília de D. Rui Valério, Bispo das Forças 
Armadas e Forças de Segurança 

(…) 2. Na presença dos Combatentes, estamos perante pes-
soas que, na estruturação interior da sua afetividade, na hie-
rarquia dos seus corações, o primeiro lugar, o centro das suas 
vidas nunca é ocupado por eles próprios. O Combatente foi 
e é alguém que sente os outros, os irmãos, a sua Pátria, o 
seu país, os seus camaradas. Por isso, estando a cultura do-
minante de hoje assente num exacerbado individualismo, 
onde cada um vive preferencialmente fechado em si próprio, 
a figura do Combatente coloca em crise tal cultura.  

Evocando o momento sublime do Evangelho (Lc 2, 8-14), 
cujo contexto são os pacíficos campos da Judeia onde pas-

tam os rebanhos guardados pelos seus pastores e é anun-
ciado a boa nova do nascimento do Salvador, descobrimos 
que esses pastores são pessoas que abdicam do seu bem-
estar e que estão ali, e ali passam a noite, junto aos seus re-
banhos, para os defender e combaterem todas as ameaças. 
É essa atitude dos pastores, de certo modo altruísta, que per-
mite a segurança do rebanho. Mas fundamentalmente, 
Aquele menino apresentado como Salvador, Cristo Senhor, 
não é alguém que sempre recusou viver para si mesmo, mas 
foi todo para o Pai e se ofereceu para a salvação do mundo? 
Então, a Fonte que inspira os que hoje recordamos é pro-
funda, pois é o próprio Cristo. E assim, na Sua peugada 
vemos surgir o contraste nítido entre uma cultura individua-
lista, que sufoca e mata dentro das suas próprias prisões, e 
a cultura da solidariedade, da entrega, da alteridade vivida e 
promovida por quem verteu o seu sangue no campo da 
honra e cuja morte é semente de vida. O enorme memorial 
onde estão gravados os seus nomes constitui um desafio 

para a nossa sociedade. Obriga o ser humano de hoje a olhar 
para além de si próprio, a exemplo de Cristo e de quem deu 
a vida pela Pátria e por Portugal. Estes construíram a Nação 
que somos. Evocando Fernando Pessoa, somos do tamanho 
do que vemos e maiores que a nossa altura, e o que vemos 
é imenso porque olhamos longe, alcançamos o Céu, vislum-
bramos Deus nos horizontes do tempo, e afloramos a eter-
nidade quando reencontramos os nossos semelhantes e, por 
eles, damos a vida: 

“Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no Uni-
verso... 

Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra 
qualquer 

Porque eu sou do tamanho do que vejo 

E não do tamanho da minha altura...” 

3. Os mais recentes tempos de pandemia vieram despertar a 
sociedade portuguesa para a atualidade do espírito próprio 
dos Combatentes. Hoje estamos em condições de afirmar que 
foi esse espírito e essa mística que, tal como nas frentes de 
batalha travadas em São Mamede e Ourique, em Lisboa e Al-
jubarrota, na Flandres e no Ultramar, no Kosovo e na República 
Centro Africana, salvaram a vida, a dignidade e a honra de 
Portugal. Também na luta contra a pandemia do Covid-19, 
foram e são os Combatentes das Forças Armadas e as Forças 
de Segurança, Médicos e Bombeiros, pessoal de saúde e tan-
tos homens e mulheres de boa vontade que têm salvaguar-
dado Portugal da catástrofe e os portugueses da ruína e de 
mais atrozes mortes. E hoje, o nome desses combatentes da 
atualidade está gravado na memória de quem foi protegido e 
defendido por eles. Neste dia, a nossa homenagem é dedicada 
ao espírito heróico dos que em circunstâncias diversas, mas 
igualmente prementes, combatem o mal, combatem o ini-
migo da vida e lutam por Portugal e pelos portugueses. (…)
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HONRA AOS NOSSOS HERÓIS! 
 

Excerto das palavras proferidas ante 
o Monumento aos Combatentes do Ultramar  

pelo Prof. Humberto Nuno de Oliveira 

“Portugal, combatendo a Guerra de África, durante vários 
anos em 3 Teatros de Operações, com inegáveis resultados 
operacionais, constituíu-se como um raro e notável para-
digma de querer colectivo e exemplo digno de memória na 
História universal. 

É este papel na História a razão, talvez, para terem escolhido 
para vos falar hoje um humilde historiador que teve a subida 
honra de cumprir o Serviço Militar Obrigatório e que há vinte 
e nove anos, aqui, em Belém, ante o Monumento aos Com-
batentes, do lado de lá, onde agora estais, vos vem saudar, 
homenagear e partilhar convosco este chão sagrado. 

Aqui estou, uma vez mais, no vosso dia para vos saudar e 
homenagear a todos, aos vivos e aos que já partiram, mas 
que estarão sempre connosco, presentes, naquela dimensão 
espiritual que constituí o “devir” da História de Portugal, an-
terior a cada um de nós e que perdurará para além deste 
nosso lado da vida terrena. Saudação de profundo silêncio 
para a qual seremos convocados pelos tremendos e arrepian-
tes toques de Silêncio, Homenagem e Alvorada, onde, de 
novo, todos nos congregaremos. 

A Guerra de África que, sem favor, merece páginas de ouro 
na história pátria e os seus militares, Vós, o epíteto de Heróis. 
Não todos, seguramente, pelos grandes feitos que a História 
regista, mas todos pela superação de cada uma das limita-
ções humanas, respondendo com disponibilidade, responsa-
bilidade e coragem ao chamamento da Pátria que vos 
convocava a combater. 

Mas o acontecimento político que determinou o fim da 
Guerra de África, trouxe o assalto às universidades de uma 
cultura que, substituindo o orgulho que todos os portugue-
ses dignos desse nome deveriam ter pela mesma, paulatina-
mente impôs – captando mesmo militares para tal tarefa – a 
lenda negra do que propagandisticamente chamaram 
“Guerra Colonial”, afrontosa para povos supostamente opri-
midos, e isto mesmo quando não existiam colónias desde 
1951. Uma designação vesga, de má fé, com manifesto 
intuitos políticos. 

Foi o início de uma cultura de ajustamentamento de contas 
com o passado, reescrevendo-o e quando, inconveniente, 
apagando-o. É a moderna ditadura de cancelamento do 
“woke” e a imposição de uma ditadura de pensamento 
único. 

Para tais indivíduos acabou-se com a guerra porque estava 
contra os ventos da história (que não sopram igual para 
todos...), acabaram com o serviço militar obrigatório, porque 

estava contra os ventos da Europa. Mesmo para uma Nação 
de marinheiros convenhamos que são ventos demasiados 
contra o mundo militar... 

Lentamente foram construíndo uma narrativa em que se de-
monizaram os que serviram a Pátria em combate – sempre 
que necessário e útil à sua narrativa – não raras vezes critica-
dos e maltratados, quando tudo deram de si, alçando ao es-
tatuto de heróis os traidores e desertores que fugiram – e 
todos sabemos a razão, embora inconveniente, e sempre 
ocultada: a cobardia! 

Como se Portugal fosse um país de cobardes e fossem essas 
ervas daninhas os exemplos a seguir. Todos nós rapazes, de 
então, sabíamos o que nos esperava e todos aceitavamos o 
nosso dever para com a Pátria. 

É um Portugal ao contrário, que não segue os exemplos ge-
neralizados de culto aos heróis que serviram a Pátria por todo 
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o mundo, ao invés atacando quem tudo deu na sua juven-
tude, preocupando-se em rebuscar os nossos eventuais cri-
mes de guerra, ao mesmo tempo que apagam, desculpam – 
ou, eufemisticamente, contextualizam – e mesmo ocultam 
quantos cometidos contra nós. 
 
Uma narrativa história masoquista que, demonizando os nos-
sos, busca heroicidade, por vezes manifestamente rebuscada, 
em quantos nos combateram. 
 
E desta narrativa contra a Guerra de África, progressivamente 
avançou-se para um mais completo – e complexo – ataque 
à instituição militar e aos seus valores, facto que quebrou – 
intencional e criminosamente – a profunda e tradicional 
ligação da sociedade civil às suas Forças Armadas, tudo sem-
pre em nome de uma maior suposta modernidade e dos 
“novos direitos humanos”, que não sabemos, nem percebe-
mos, exactamente o que são e muito menos quem os man-
datou para os eleger(…) 
 
(…) Combatentes! 
 
Como afirmei, todos os anos aqui venho ao encontro do co-
ração de Portugal. Aqui estão os que combatem e combate-
ram, voluntária ou involuntariamente em nome de todos. 
Estão aqui os que servem e serviram acima de tudo e de 
todos, tornando-se unos com a nossa Pátria! Para esta ho-
menagem viria, ainda que sozinho, mas esperemos que este 
chão sagrado floresça no futuro, agregando todos quantos 
se identificam com os nossos valores! Ganhar este desafio é 
a nossa tarefa fundamental para o futuro! 
 
Aqui estou e estarei convosco para juntos travarmos a guerra 
contra a mentira, contra o ódio e o cancelamento da nossa 
História; 

- para convosco defendermos a memória da Guerra de 
África e dos seus heróis e combatermos a lenda negra do 
que eles chamam “Guerra Colonial”; 

 
- para em conjunto defendermos a existência e a dignidade 

das Forças Armadas de Portugal e a sua ligação ao todo 
da Nação. 

 
Honra aos nossos Heróis! Viva Portugal!” 

»PORTUGAL // 10 DE JUNHO - DIA DE PORTUGAL E DO COMBATENTE
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Manhã cedo começaram a chegar ao seu Regimento – 
alguns vinham de longe, como que em romagem, para 
ali rever velhas amizades, lembrar um outro tempo; jun-
tavam-se os mais antigos e os mais modernos – TODOS, 

numa afirmação de um Espírito de Corpo intensamente 
vivido, apresentavam-se sobretudo para (re)afirmar o seu 
orgulho no “crachat” que ainda trazem ao peito e lem-
brar a Memória dos Camaradas que já partiram – eram 
os Comandos que festejavam o seu Dia! 
 
Na parada, formados, fazendo sentido em saudação à 
Bandeira que entrava, lá estavam os Comandos mais mo-

dernos que agora continuam – conscientes da responsa-
bilidade – a herança de outras gerações; a seu lado, os 
mais antigos empunhando orgulhosos os guiões das 
Companhias em que serviram e que mais tarde, também 

garbosos, haveriam de abrir o desfile das forças em 
parada. 
 
E também lá estavam os mais novos que nesse dia have-
riam de receber os “crachats” e as suas boinas – todos 
lhes deram as boas-vindas à Família Comando! 
 
Que vão, e cumpram o seu Dever! 

29 DE JUNHO 
DIA DO COMANDO
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Antes, havia sido recebido o Estandarte Nacional que 
esteve à guarda da 10ª Força Nacional Destacada na 
República Centro-Africana. 
 
Presidiu à cerimónia o Chefe do Estado-Maior do Exército, 
General José Nunes da Fonseca, tendo na ocasião usado 
da palavra o Comandante do Regimento, Coronel Cmd. 
Pereira Cancelinha que, dirigindo-se aos Generais Coman-
dos e antigos Combatentes das Unidades de Comandos 
disse: 
 
 (…) A presença de tantos protagonistas de páginas épicas 
da nossa especialidade, adicionalmente ao lustre e à dig-
nidade que confere a esta Cerimónia, marcadamente Co-
mando, constitui-se, simultaneamente, num exemplo e 
num estímulo para todos os que servem neste Regimento, 
e têm a difícil tarefa de perpetuar os valores e princípios 
que nos haveis legado. 
 
Constituindo-se Vossas Excelências, guardiões permanen-
tes e rigorosos dos destinos do Regimento e desta casta 
de guerreiros temidos, admirados e invejados, a vossa 
dedicação e presença determinada, sempre onde e como 
os “Comandos” necessitam, materializam, de forma 
inquestionável, as virtudes inalienáveis do Comando, 
constituindo um extraordinário exemplo de atuação para 
as atuais e futuras gerações. (…) 
 
Dirigindo-se depois aos representantes dos diversos Ór-
gãos Sociais e Delegações da Associação de Comandos, 
que saudou na pessoa do Presidente da Direcção Nacio-
nal, afirmou: 
 
(…) A vossa presença neste dia com particular significado 
para todos os COMANDOS, constitui um sinal inequívoco 

da disponibilidade e do compromisso característicos de 
ser COMANDO e um superior exemplo de quem defende 
e promove os valores e princípios da especialidade 
COMANDOS. 
 
Sois o nosso passado, do qual muito nos orgulhamos e 
agradecemos, e sois o nosso futuro, personificando o pro-
longamento da especialidade para além do serviço efe-
tivo, garante da continuidade e perenidade da “Família 
COMANDOS”. 
 
Em nome do Regimento de Comandos, o meu profundo 
e sentido apreço pelo vosso apoio incondicional. 
 
E ainda, dirigindo-se aos Instruendos do 137º Curso de 
Comandos que nesse dia recebiam o seu “crachat” e a 
boina e aos seus instrutores, afirmou: 
 
(…) Dirijo agora as minhas palavras especialmente para 
vós. O curso que estais prestes a terminar, constitui uma 
das mais duras e exigentes formações que se ministram 
nas nossas Forças Armadas. Asseguro-vos que haveis su-
perado o que muitos tentaram e poucos conseguiram e 
sei que, para chegarem a este dia, suplantaram desafios, 
ultrapassaram obstáculos e superaram limites, que talvez 
pensásseis não serem humanamente possíveis, os quais, 
jamais seriam ultrapassáveis sem o vosso esforço, dedica-
ção e abnegação. 
 
Depois de, através da vossa destemida entrega, terdes 
descodificado a mítica trilogia: Quero, Sei e Posso, já 
mereceis integrar esta família de guerreiros temidos  
e admirados que, com uma constante afirmação de 

»COMANDOS // 29 DE JUNHO - DIA DO COMANDO
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Antigo 1º Cabo Comando, Emídio Lopes Silvério, da 32ª Companhia de 
Comandos de Moçambique – condecorado com a Cruz de Guerra 3ª Classe.
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determinação, de fé e de coragem, buscam a vitória 
em missões quase impossíveis, fazendo do “perigo o 
seu pão, do sofrimento seu irmão e da morte sua 
companheira”. 

Lembrai-vos que ireis ter a responsabilidade de perpetuar 
o legado de todos os que vos antecederam e, em que 
muitos pagaram, com o derradeiro tributo, o amor à Pá-
tria que um dia juraram defender. 
 
Sejam audazes para que a sorte vos proteja. 
 
Ao Corpo de Instrução, constituído aqui pelo Bata-
lhão de Formação, apoiado por elementos do Bata-
lhão de Comandos e da Companhia de Comando e 
Serviços, que levaram a cabo, com sucesso este 
Curso de Comandos. Pelo esforço e dedicação que 
estes militares apresentaram no decorrer do Curso, 
como Comandante do Regimento de Comandos e 
como militar COMANDO, a minha reconhecida ho-
menagem a eles e o meu sincero agradecimento, às 

respetivas famílias que naturalmente sofreram tam-
bém a consequência dos longos períodos de ausên-
cia. É graças a eles que nos regozijamos pelo nível de 
excelência alcançado. É graças a eles que hoje a fa-

mília COMANDOS cresce. A vós o meu reconhecido 
agradecimento.” (…) 
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OS CONVOCADOS
O “verão quente” de 1975, começou logo após o 28 de 
Setembro de 1974. 

A criação da Assembleia do MFA, dominada por militares de 
esquerda e extrema esquerda, alterou profundamente a vida 
e a disciplina militar que foram completamente adulteradas. 
As unidades militares perderam a sua disciplina própria. Os 
actos decisivos do comando, a imposição de sanções tinham 
que ser submetidas à apreciação das Assembleias de Uni-
dade. 

São criados os SUV’s (soldados unidos vencerão) que assu-
mem descaradamente uma política anarco-militar. 

No RALLIS, sob a presidência do CEME, efectua-se um Jura-
mento de Bandeira, de punho cerrado e segundo uma fór-
mula revolucionária. 

A Reforma Agrária, a partir dos finais de 1974, com a ocu-
pação selvagem e indiscriminada de propriedades, terrenos 
e habitações, em especial, no Alentejo e Centro do país, 
veio criar um clima de terror e ódio. 

Imperava, não a liberdade, mas a libertinagem, não o poder 
popular, mas a “bagunça”. 

Por outro lado, no norte do país, os movimentos de direita, 
iam fazendo explodir, uma após outra, as sedes do PC. 

O País caminhava a passos largos para uma guerra civil. 

O próprio Regimento de Comandos, baluarte da ordem e 
da disciplina militar, é alvo de ataques “internos” de militares 
comprometidos com a esquerda política, em particular com 
o PC, que culminam com o saneamento do comandante, 
cor. Jaime Neves, que viria a ser reconduzido alguns dias 
depois, em Assembleia de Unidade. 

A 30 de Agosto de 1975, o Conselho da Revolução, demite 
Vasco Gonçalves de primeiro ministro. 

A 8 de Outubro de 1975, pelo D.L. 577-A/75, aprovado pelo 
CR e promulgado pelo PR, é permitida a chamada às fileiras, 
no regime de “convocados”, dos militares na situação de 
disponibilidade que, tendo já prestado serviço militar no 
Ultramar (de preparação mais cuidada), voluntariamente 
aderissem a vir prestar um novo tempo de serviço, por 
períodos semestrais, renováveis. 

Este D.L. 577, foi a chave do problema. Tropa disciplinada, 
bem formada e instruída, com experiência de combate, de 
volta às fileiras e aos seus antigos comandantes. 

Florindo Baptista Morais*
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Há que realçar, então, o papel desempenhado pela Associa-
ção de Comandos, que pelos seus elementos, com particular 
destaque para o Vitor Ribeiro, Sousa Gonçalves, António 
Borralho e Jaime Silveira, entre outros, partiram pelo país a 
chamar os “velhos” comandos, que reagiram de imediato, 
apresentando-se ao serviço no Regimento de Comandos, 
largando abnegadamente as suas famílias, casas e empregos, 
para virem a ser incorporados como “convocados”. 

Em poucos dias foi possível, constituir no RCmds, duas 
companhias, a CCmds 121, sob o comando do Cap. milº 
Sousa Gonçalves e a CCmds 122, sob o comando do Cap. 
milº Sampaio Faria, também eles convocados. 

Estas duas companhias de comandos viriam a ser decisivas no 
desenrolar do 25 de Novembro, pois foram elas que sob o 
comando do Cor. Jaime Neves atacaram e desarmaram o co-
mando da Região Aérea de Monsanto, uma guarnição se tinha 
revoltado, preso o general Pinho Freire, e recusado a obedecer 
às ordens do Chefe do Estado Maior da Força Aérea. 

Entretanto, em 27 de Novembro, estas duas companhias 
foram agrupadas, constituindo o Batalhão de Comandos 12, 
do qual eu assumi o comando, na data. 

Mais tarde viria a ser constituída uma outra companhia de 
convocados, a CCmds 123, de armas pesadas, para apoio 
de fogos, sob o comando do Cap. Carronda Rodrigues. 

Até hoje, não foi ainda reconhecido o real mérito destes 
militares “convocados” que tendo já cumprido o seu serviço 
militar no Ultramar, aceitaram prontamente regressar às 
fileiras no Regimento de Comandos, largando tudo na vida 
civil, para virem a ser decisivos na garantia da Liberdade, 
Democracia e Independência do país, em 25 de Novembro 
de 1975. 

* Coronel Comando 
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CELEBRAR 
O 25 DE NOVEMBRO DE 1975

Manhã cedo juntaram-se os Comandos junto ao Monumento 
ao Esforço Comando para celebrar o 25 de Novembro de 
1975 e recordar a Memória do Tenente Cmd José Coimbra 
e do Furriel Cmd Joaquim Pires que tombaram nesse dia na 
Calçada da Ajuda. 
 
Presidiu à cerimónia o Vice-Chefe do Estado-Maior do Exér-
cito, Tenente-General Rui Guerra Pereira, tendo estado pre-
sentes, entre outras personalidades, o General Cmd Ramalho 
Eanes, o General Cmd Carlos Jerónimo, o Ten-General Cmd 
Rocha Vieira, Dirigentes da Associação de Comandos e mui-
tos Comandos. 
 
Ao recordarmos o 25 de Novembro, afirmamos que não dei-
xaremos que a Memória daquele dia se apague. 

Na cerimónia, o Comandante do Regimento, Cor. Inf. Cmd 
António Pereira Cancelinha, afirmou: 
 
(…) “A vossa presença nesta cerimónia militar tem para nós 
um elevado e importantíssimo significado. Mais do que em 
dias de grandes comemorações é nas singelas cerimónias, 
como a presente, que contar com a vossa amizade e disfrutar 
da vossa companhia, nos dá alento para continuar a vencer 
as dificuldades que diariamente se nos colocam. Ver aqueles 
que trilharam antes de nós os caminhos que hoje percorre-
mos, dizer presente aos Comandos por cima do seu interesse 
pessoal, tal como o fizeram num passado mais ou menos 
longínquo, só reforça a nossa determinação em estar à  
vossa altura, em continuar a escrever a ouro a história dos 
Comandos e, nesta época tantas vezes tão avessa a valores, 
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afirmarmo-nos pela defesa dos que encerra o nosso Código 
Comando e destacarmo-nos pela conduta guiada por nobres 
ideais e pela total dedicação à Pátria, no fundo, estar à vossa 
altura, à altura dos Comandos e da sua egrégia história. 
 
Bem hajam por mais este exemplo. 
 
Mas a nossa presença, hoje, junto do monumento ao nosso 
esforço, tem naturalmente subjacente a intenção de ho-
menagear os Comandos que, nesse já longínquo dia de 
1975, caíram ao serviço da Pátria, os saudosos Tenente 
Comando José Coimbra e o Furriel Comando Joaquim Pires, 
mas é igualmente momento para relembrar que a entrega 
à Pátria do bem mais precioso que tinham, a sua vida, en-
cerra afinal a importância das Tropas Comandos. Neste fa-
tídico dia, como infelizmente em muitos outros, o extraor-
dinário sentido de missão de quem ao peito tem a honra 
de ostentar o símbolo dos Comandos, não deixa espaço a 
outro comportamento que não o de bem-servir. Este é o 
verdadeiro valor dos Comandos, tantas vezes reafirmado 
em missões que implicavam, como esta, um elevado sacri-
fício, e tantas vezes menosprezado por almas menores. 
 
E é aqui, junto ao Monumento ao Esforço Comando, que 
faz sentido prestar tão sentida homenagem. Aqui, onde 
se perpetua a memória dos que caíram em nome desta 
insigne especialidade e da Pátria, e onde se homenageia 
o esforço dos Comandos ao serviço do Exército e de Por-
tugal. É a pesada carga simbólica deste monumento, evo-
cativo do nosso ilustre passado, dos nossos heróis e de 
outros que o tempo vai apagando da nossa memória e 
inexoravelmente transformando em anónimos, mas cujo 
contributo foi determinante para que a palavra Comandos 
tenha hoje tão ilustre significado, que nos deve guiar e 
que deve servir de orientação para gerações vindouras. 
 
Faz hoje quarenta e sete anos que, naquela memorável 
madrugada de 25 de Novembro de 1975, os Comandos 

foram, uma vez mais chamados a assumir um papel 
preponderante na história de Portugal.  
 
Uma vez mais, quando a situação se complicou, quando 
foi necessário agir pela Pátria e particularmente numa 
altura em que o resultado final era ainda uma incógnita, 
sobressaiu uma Força coesa, disciplinada e extrema-
mente bem preparada, sobressaíram os Comandos.  
 
Sob o Comando do então Coronel Jaime Neves e em 
estreita articulação com os elementos da então criada 
Associação de Comandos, as Unidades do Regimento e 
duas Companhias de Comandos voluntários, levantadas 
por convocação, constituíram a força que atuaria 
decisivamente neste conturbado período, de que a data 
de 25 de Novembro é o principal marco. Foi determinante 
o papel da Associação de Comandos e importa, por uma 
questão de justiça e mesmo assim ficando muito aquém 
do reconhecimento público do que tem sido a sua atuação 
em defesa dos Comandos, referir que esta tem sido 
sempre a marca de tão distinta organização. 
 
À Associação de Comandos, deixo a nossa reconhecida e 
eterna gratidão. 
 
Aos presentes, militares e civis da Unidade e nossos 
ilustres convidados, deixo apenas a certeza que o sacri-
fício do Tenente Comando José Coimbra e do Furriel 
Comando Joaquim Pires, em 25 de Novembro de 1975, 
bem como o de quantos têm o seu nome gravado nas 
placas que ladeiam o nosso monumento, não foram 
para nós em vão. Eles estão sempre presentes e cons-
tituem a nossa reserva de coragem moral. Podemos por 
vezes falhar aos nossos vivos, embora tudo façamos 
para que tal não aconteça, mas não admitimos desres-
peitar os nossos mortos. O peso da sua incondicional 
entrega é, e sempre será, a espinha dorsal da nossa 
conduta.”(…) 
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INTRODUÇÃO 

No período de 1962 a 1965, formaram-se e actuaram em 
Angola, Guiné e Moçambique 32 (trinta e dois) grupos de 
Comandos, que através da sua capacidade operacional e 
dos bons resultados obtidos em combate, adquiriram prestí-
gio e notoriedade que os projectaram no contexto das forças 
combatentes. Esta situação reuniu e desenvolveu consensos 
e pareceres, cuja dinâmica iria levar à criação de um Centro 
de Instrução de Comandos na província de Angola, que na 
opinião do seu primeiro Comandante, Major de Artilharia 
Gilberto Manuel Santos e Castro, deveria ser considerado 
“Centro Nacional de Instrução de Comandos” e onde seria 
ministrada a especialidade “Comandos” a militares que iriam 
actuar em todo o Território Nacional. 

Este objectivo envolvia naturalmente aspectos de ordem 
vária: 

– Localização e capacidades do aquartelamento; 

– Legislação de suporte para a criação da unidade; 

– Definição do regulamento para o seu funcionamento; 

– Quadros Orgânicos de pessoal e material além de outros 
aspectos de carácter administrativo. 

Este processo decorreu com maior ou menor naturalidade 
desde maio de 1964 até 1966. 

CRIAÇÃO DO CENTRO DE INSTRUÇÃO DE 
COMANDOS (C.I.C.) 

a)O C.I.C. é criado pelo Decreto-Lei N.º 46410 de 29 de 
junho de 1965. (ver pág. seguinte) 

Considerando ser este, eventualmente, o documento 
mais marcante do historial dos Comandos, procede-se à 
sua transcrição integral. 

b)A proposta inicial para que o CIC fosse o Centro de 
Instrução Nacional, não se concretizou. 

Esta questão teve várias abordagens, onde foram 
levantadas diversas hipóteses, para a localização de 
Centros de Instrução de Comandos. 

Este projecto foi desenvolvido entre o Quartel General 
de RMA e o EME, com troca de informações, pareceres 
e despachos. 

Dessa troca de correspondência, apresentamos uma 
pequena súmula, com os aspectos mais relevantes: 

– Nota n.º 96 da 3ª Rep/EME de 25 de agosto de 1964 
- Maj. Gastão Lobato de Faria: 

“... A evolução que tem podido verificar-se nos processos 
de actuação do Terrorismo, na Região Militar de Angola 
e no Comando Territorial Independente da Guiné, 
impõem a realização de algumas acções cujo processo 
ou forma de execução, exigem aptidões e capacidades 
que saem do âmbito normal do emprego das tropas…” 

Salienta vários inconvenientes, pelo facto de o recrutamento 
do pessoal destinado aos Comandos ser feito nas unidades 
constituídas, empenhadas na ZIN (Zona de Intervenção Norte) 
o que: 

– “... diminuía o potencial das mesmas durante a instrução 
com perda de rendimento operacional; 

– A devolução de grupos de Comandos as Unidades de 
origem, incapacita os Comandos das Regiões de dispor 
pelo menos em permanência, de uma reserva de quali-
dade; 

– A circunstância de ter de recrutar-se o pessoal em uni-
dades constituídas, condiciona a seleção entre limites, 
que se refletem no nível da tropa formada e na conse-
quente perda de rendimento útil da instrução; 

– Preconiza-se o alargamento a um âmbito Nacional do 
recrutamento e seleção do pessoal, o que melhoraria as 
condições mínimas indispensáveis aos “Comandos” com 
a constituição de unidades de “Comandos” ao nível da 

Horácio Ferreira*

CENTRO DE INSTRUÇÃO 
DE COMANDOS – ANGOLA
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Companhia e daria às Regiões interessadas a possibili-
dade de intervenção de uma reserva qualificada; 

– O Comando Territorial da Guiné e a Região Militar de 
Moçambique, a exemplo do procedimento de Angola e 
após contactos directos havidos, pretendem criar os seus 
próprios “Comandos”, o que determina além da repeti-
ção e alargamento dos processos referidos nos números 
anteriores, uma proliferação e dispersão de meios e de 
vontades, que se julga agora útil coordenar; 

– Preconiza a legalização da instrução e da especialidade 
“Comando” e a criação de um Centro Nacional de Ins-
trução de Comandos, unificando processos e doutrinas, 
para formação de unidades operacionais de “Comandos” 
a nível Companhia a serem entregues às regiões inte-
ressadas para sua reserva e intervenção, ou como reserva 
de qualquer outro Comando ou até do S.G.D.N. (Secre-
taria Geral Defesa Nacional); 

– A instalação do Centro Nacional de Instrução de “Co-
mandos” deverá satisfazer nas condições de terreno, 
ambiente e se possível do inimigo, as necessidades mais 
imediatas que nos serão postas. Ao destacar para a RMA 
o referido Centro, justifica-se por ali haver a possibilidade 
de um emprego mais imediato. A Província de Angola 
reúne, além das condições enunciadas, uma maior ex-
periência, mais largos recursos de apoio e uma situação 
geográfica em relação ao todo o território Português. 

Isto vem ainda e sobretudo a traduzir-se por uma acção 
do mais largo alcance político em que dentro do melhor 
espírito de unidade Nacional, fez o Exército instalar um 
Centro de Instrução, que a escala do Espaço Português 
funciona numa Província do Ultramar. 

 

– Foi proposto: 

– A aprovação de um projecto de diploma para a criação 
do C.N.I.C.; 

– Que ao pessoal que frequente o Curso do C.N.I.C., 
com aproveitamento, seja averbada a especialidade 
“Comando”; 

– Que o pessoal “Comando” faça uso de distintivos 
especiais; 

– Que o pessoal com a especialidade “Comando” que 
presta serviço em unidades ou subunidades de 
“comandos” ou no C.N.I.C. faça uso de boina de cor 
vermelho-vinho; 

– Que o pessoal com a especialidade “Comando” 
possa, por razões disciplinares ou de comportamento 
operacional, deixar de ter averbada a especialidade 
de “Comando” em condições a expor em documento 
ulterior…” 

Na sequência foi elaborado um Projecto de Portaria, que, 
serviu de base ao teor do D.L. n.º 46410. 
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Da redacção do projecto de portaria foi retirada ao CNIC a com-
petência de organizar e mobilizar unidades de “Comandos”. 

– Despacho de 26AGO64, do General Chefe do Estado-
Maior do Exército, que apoia o projecto de portaria em 
questão (transcrito na nota 1456/OP/64-31AGO). (ver ima-
gens abaixo) 

O DIFERENDO COM O CIOE / LAMEGO 

1- Em Maio de 1966, o EME enviou ao CIC uma nota, onde 
equacionava a extinção do CIC em Angola e a sua trans-
ferência para a Metrópole como Órgão do CIOE. 

Esta proposta de intenção teve por parte do Comandante 
do CIC uma natural e veemente oposição, da qual se ressal-
tam os aspectos mais relevantes: 

“... Da leitura da nota e da forma como é apresentado o problema 
dos “Comandos”, poderia concluir-se como primeira impres-
são, de que os estudos ou reflexões agora feitas sobre a localiza-

ção ou funcionamento de um Centro de Instrução de Comandos, 
se trataria de um problema novo que havia de dar-lhe solução. 

O certo é que o CIC foi, ainda não há um ano decorrido, 
criado por força de um Decreto-Lei (46410) e que no fundo 
não veio mais do que dar expressão legal a um processo já 
decorrido, na medida em que o Centro existente na RMA 
desde o final de 1962, apoiara em 1963 e no ano seguinte 
as tentativas da Guiné e de Moçambique para a formação 
de Unidades melhor dotadas e preparadas. 

Parece, portanto, poder concluir-se, que o problema agora 
levantado nas soluções postas não é um problema novo, 
mas antes o da extinção do actual CIC e consequente anula-
ção do Decreto-Lei que o formou, para criar um outro Centro 
na Metrópole, aproveitando a experiência do actual que não 
é de um ano, mas de quatro. 

Isto leva-nos implicitamente à conclusão de que se procura 
corrigir um erro na publicação de um diploma com força de 
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lei, que francamente não vemos onde existia, teremos de 
deduzir como pouco reflectidas e ponderadas as razões, que 
em cerca de oito meses e há menos de um ano, levaram à 
publicação daquele diploma…” 

Continua a questionar se o problema tem a haver somente 
com a localização do CIC em Angola onde se encontra ou 
na Metrópole como órgão do CIOE. 

 

2- DIFERENDO / Análise conclusiva do Comandante do CIC 

– “... Extinção do CIC existente e criação de um outro novo e 
independente, embora aproveitando a experiência existente. 

– O que se afigura e que se os “Comandos” existem como 
expressão militar de uma tropa, é porque a RMA os criou e 
de experiência em experiência foram fundamento bastante 
para a criação do CIC. 

– A criação de um Centro de Instrução numa Província Ultra-
marina à escala Nacional, representou uma medida de larga 
projecção política, porque apenas com fundamento em 
razões técnico-militares, ela traduz no Exército um espírito 
de verdadeira unidade Nacional e de integração territorial 
que nos encontramos empenhados em defender. 

– A formação de tropa COMANDOS exige procedimentos, 
normas e ambiente próprios, só possíveis em unidade inde-
pendente e nunca dentro de uma qualquer outra, como 
ramo de actividade. 

– Refutava ainda a criação de mais três centros de instrução, 
pois estaria em total desacordo com os graves problemas de 
escassez de pessoal. A dispersão de meios, valores e espe-
cialmente vontades, parece-nos contrária ao rendimento in-
dispensável e que se espera na formação das unidades. 

– E de referir como último ponto, a localização em Angola 
(para além de ser a RMA, a outra, e de ter sido aqui que os 
Comandos se tornaram a realidade que agora se disputa)  
e inerente à situação geográfica da Província no Espaço 
Português, e que foi há bem pouco, posto em prova. 

Mas para além disto as características do seu território, a 
vastidão e diversidade das suas regiões seriam por si só, 
capazes de justificar a instalação do CIC. 

– Na altura tinha sido formada uma companhia (7ª de 
Comados) que se encontrava em Moçambique e aguardava-
se a formação de uma outra. 

Perante necessidades referidas por todo o lado, como pode deixar 
de se explorar o rendimento possível da realidade que é o CIC. 

– Por fim, como conclusão: 

– Nem consegue compreender-se como possa ter sido con-
siderada a sua extinção…” 

 

3- O CIC não foi transferido para a Metrópole, nem foi 
extinto. A partir de 1976 foram formadas no CIOE compa-

nhias de “Comandos” para actuarem na Guiné e em Mo-
çambique. Também ali receberam uma primeira fase de ins-
trução, quadros que posteriormente seguiam para o CIC, 
destinadas a Companhias ali formadas, mas que obrigatoria-
mente tinham de repetir a instrução desde o início do curso. 

PESSOAL – RECRUTAMENTO DE PESSOAL 
PARA A FREQUÊNCIA DO CURSO DE 
COMANDOS / INSTRUENDOS 

– Os elementos que integraram os primeiros grupos de Co-
mandos, eram oriundos de Batalhões e Companhias inde-
pendentes, situação esta que diminuía a capacidade opera-
cional das unidades de origem, especialmente quando se 
tratava de quadros. 

– Era, portanto, necessário ultrapassar esta situação, procu-
rando outras formas de recrutamento de pessoal para fre-
quência do Curso de Comandos. 

– Uma das hipóteses levantadas, foi que este pessoal deveria 
ter origem no contingente da Metrópole. Frequentaria a ins-
trução básica, após a qual os voluntários seriam sujeitos a 
provas de selecção e os apurados destinados a frequência 
da instrução no CNIC. 

– Esta modalidade ia, no entanto, levantar uma questão, 
que se prendia com a sua mobilização e com o estatuto do 
CNIC, neste contexto. 

– Como o CNIC na altura não tinha existência legal, esta com-
petência não lhe estava atribuída, era, portanto, necessário 
encontrar uma solução para o problema. A informação 
N.º 108/64/SP 07DEC64 da 3ª Rep/EME, faz a seguinte análise: 

“... A criação do CNIC envolvia problemas legais diversos 
consoante a localização que lhe fosse atribuída. O facto de 
se pretender uma Unidade Territorial, a localização conside-
rada desde o início como a indicada, foi Angola, tendo em 
conta as condições do terreno, ambiente, presença de um 
inimigo com métodos próprios, centralizada em relação às 
outras parcelas do território nacional e política militar, pela 
relevância que teria para o nosso conceito ultramarino a 
criação de um Centro Nacional de Instrução Militar fora do 
território metropolitano. 

– Em contrapartida essa localização tem os inconvenientes 
de aumentar as dificuldades legislativas de criação do CNIC 
como Unidade Territorial, criar problemas de transporte e de 
vencimentos onerosos durante a fase de instrução e de poder 
vir a criar um quantitativo demasiado elevado de recomple-
tamentos a disposição da RMA se porventura a percentagem 
de pessoal inapto da instrução especializada do CNIC for alta. 

– A criação do CNIC em Angola apresenta-se possível sob 
dois aspectos: 

- O de Unidade Territorial; ou 
- Unidade Mobilizada. 
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– O primeiro acarrecta a necessidade de promulgação de 
um Decreto-Lei que adicione o CNIC à lista de Unidades Ter-
ritoriais daquela província constante do D.L. n.º 41577 de 2 
de abril de 1958. Este problema consta da proposta de re-
forma da Lei de Quadros e Efectivos das Forças do Ultra-
mar já estudada pelo EME e presentemente sob conside-
ração da SGDN. 

– O segundo, a sua criação como Unidade Mobilizada em 
reforço, e mais simples, carecendo apenas da concordância 
do Departamento da Defesa Nacional…” 

Segue-se o Parecer de 09SET964 do General Chefe do 
Estado-Maior do Exército, Luís Maria da Câmara Pina do 
seguinte teor: 

“... submete-se à consideração de Sua Exa. o Ministro, 
o projecto da Portaria anexo. Concordo em que o CNIC, 
seja unidade mobilizadora – mesmo para sentir as ne-
cessidades materiais e financeiras à escala nacional. Terá, 
todavia, que se simplificar ao máximo o processo, tendo 
até em atenção as novas ideias sobre o recrutamento. 

Faça-se uma Informação descrevendo em pormenor 
como funcionaria o CNIC como Unidade Mobilizadora. 
Talvez convenha explicar mais a Portaria. O problema 
deverá ser então apresentado a Sua Exa. O Ministro…” 

Na sequência o Parecer de 25NOV1964 do Vice-Chefe do 
EME, General Horácio José de Sá Viana Rebelo, que se trans-
creve: 

“... O parecer da 3ª Rep. onde se cita também o parecer 
sobre a matéria da 1ª Rep., afigura-se-me bem estrutu-
rado, mas sou de opinião que deve ser corrigido nos se-
guintes pontos:  

1- Não creio haver razões para que o pessoal dos “Co-
mandos” seja apenas oriundo da Metrópole, e julgo 
haver maiores motivos de vantagem do que inconve-
nientes em deles participarem indivíduos de qualquer 
cor, como propõe o CI da Guiné. 

2- É mais rápido e mais simples que o CNIC com sede 
em Luanda, ou melhor, em Angola seja uma unidade 
de reforço a RMA, criada em Portaria conjunta da 
Defesa Nacional e do Exército, sendo os processos do 
pessoal transferidos para as unidades territoriais a de-
signar, quer da Metrópole quer das PU. 

3- O abono da gratificação ao pessoal dos “Comandos” 
pelo averbamento desta especialidade não julgo de 
conceder, muito embora considere que este pessoal 
possa beneficiar, por razões de esforço, de mais forte 
alimentação em determinadas épocas a fixar de 
acordo com o clima local e o meio ambiente...” 

Por último, o Despacho de 27NOV1964 do Chefe do 
Estado-Maior do Exército, General Luís Maria da Câmara 
Pina, do teor seguinte: 

“... Concordo com o parecer do General Vice-Chefe. 
Em documento emanado do EME, para resolução de 
um problema de orgânica militar, não podemos excluir 
soldados por percentagem a esta ou aquela Província 
ou a Metrópole. 

Concordo em que o CNIC seja uma unidade de reforço 
e solicito que se elabore o mais rapidamente o projecto 
de Portaria. A Rep. adoptará uma redacção que deixe 
a liberdade de admitir os melhores elementos; normal-
mente a massa virá da Metrópole, mas não se rejeitará 
ninguém in limine e antes de prestar provas. 

A meu ver, não deveria falar-se de gratificação, mas ha-
veria que reconhecer a necessidade de compensar os 
gastos de energia (alimentação) e estragos prematuros 
de fardamento e equipamento. 

Tem pedido também o uso de boina vermelha e de um 
distintivo que creio, a heráldica já deu parecer favorável. 
Já que não damos dinheiro, demos ao menos cor. 

Dir-se-á que o uso destes artigos de uniforme será ob-
jecto de ulterior regulamentação…” 

AQUARTELAMENTO 

– O aquartelamento do CIC foi instalado com carácter tran-
sitório em junho de 1964, em edificações situadas em Belo 
Horizonte, junto ao Bairro Cazenga / Luanda. 

Este local foi escolhido após reunião com o seu proprietário, 
que o cedeu para esse fim. 

Ali foram sendo promovidos melhoramentos e ampliações, 
sempre com premência de tempo, face às imposições postas 
à Unidade não só pela necessidade de instalação do pessoal 
de instrução, como também a instalação da 1ª Companhia 
de “Comandos” e posteriormente da 2ª Companhia que 
iria ser formada. 

– Para a escolha de novas instalações para o CIC com carácter 
definitivo, o Comandante da RMA, ordenou que se fizesse 
um estudo sobre a possibilidade de instalar os “Comandos” 
a Norte do Rio Quanza. 

Feito o primeiro reconhecimento, o Comandante dos “Co-
mandos” sugeriu a localização junto da Estrada Luanda - 
Belas - P. do Quanza ao Km 64,6. 

Acontece que um dos problemas que de imediato se levantou 
foi a dificuldade de abastecimento de água ao aquartela-
mento, para além de outras restrições, que levaram à rejeição 
deste local. 

– Não se tendo chegado a acordo sobre a localização de 
novas instalações, o CIC ficou definitivamente sediado nas 
edificações em Belo Horizonte. 
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PESSOAL PRESENTE NO CIC EM 20AGO64 

Segundo a O.S. n.º 163 de 20 de agosto de 1964 do CIC prestavam serviço na unidade os seguintes militares:
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QUADRO ORGÂNICO DA COMPANHIA DE 
COMANDOS INDEPENDENTE 

Este Q.O. foi proposto na nota 2052/OP - Po. 796.082 de 
19DEC64 da 3ª REP/EME, conforme se indica: 

– Companhia de Comandos 

-  Comando 

-  Formação 

-  5 Grupos de Comandos, cada com: 

-  Comando 

-  4 equipas (1 Sargento e 4 Praças) 

-  1 equipa de reserva 

A Companhia de Comandos Independente teria ainda os 
seguintes elementos: 

– No Comando: 1 subalterno médico; 

– Na formação: Secções de alimentação, de reabasteci-
mento, de manutenção e sanitária. 

– Quantitativos com pessoal 

-  Oficiais – 8 

-  Sargentos – 32 

-  1ºs Cabos – 16 

-  Praças – 158 

 

INSÍGNIAS COMANDO 

1. Relativamente ao uso da boina vermelha pelo pessoal com 
a especialidade “Comando” a repartição do Gabinete do 
Ministro, exarou em 22NOV65 um despacho contrariando 
o uso de boina vermelha pelo pessoal “Comando” 
referindo não ser salutar para manter a união e coesão do 
exército, haver uniformes diferentes. As diferenciações 
estariam limitadas a distintivos. Fardas, galões e divisas 
seriam iguais para todos. 

2. Deu abertura para que aos “Comandos” fosse atribuída 
uma diferenciação, traduzida por um emblema. 

3. Anteriormente a este despacho, já tinham sido elaboradas 
propostas para que aos “Comandos” fosse facultado o 
uso de três distintivos: 

– Distintivo de peito 

– Distintivo de boina 

– Distintivo de braço 

Após aprovação do Gabinete de Heráldica do Exército, o 
uso destes distintivos veio a ser autorizado, passando a fazer 
parte do plano de uniformes dos “Comandos”.

GRATIFICAÇÕES 

A gratificação da especialidade “Comando” foi concedida 
pelo D.L. n.º 47501 de 21 de janeiro de 1967, publicado na 
Ordem do Exército N.º 1, 1ª Série de 1967: 

ATRIBUIÇÃO DE ESTANDARTE NACIONAL 

Depois da oficialização do CIC, o General Comandante da RMA 
propõe a atribuição do Estandarte Nacional à Unidade, por na-
quela altura não ter sido ainda, concedida, a honra de o possuir. 

Transcrição da nota n.º 1497, 3 Po. 346.0 do General Co-
mandante da RMA (ver pág. seguinte): 

Esta proposta não mereceu aprovação do Gabinete de He-
ráldica do Exército, tendo em atenção que: “…nem as Com-
panhias, nem mesmo os Batalhões, têm a categoria hierár-
quica necessária para que lhes possa ser atribuída uma 
Bandeira Nacional (tipo Estandarte) que, de direito, apenas 
pode ser atribuída aos Regimentos ou Unidades equivalentes 
ou superiores…” 

Referia, no entanto, o Gabinete de Heráldica, que no “Re-
gulamento da Simbologia do Exército” a Bandeira Nacional 
com a forma de Estandarte Nacional, poderia ser atribuída, 
como Galardão, a pequenas Unidades, por feitos de valor 
excepcional em Campanha. 
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O Estandarte Nacional foi atribuído ao CIC em 12/05/1973, 
sendo seu Comandante o Cor. Inf Cmd António Dias 
Machado Correia Dinis. 

COMPANHIAS DE COMANDOS 

A 1ª Companhia de Comandos foi comandada pelo Capitão 
Art “Comando” António Gabriel Albuquerque Gonçalves, 
sendo substituído pelo Cap. Inf. Comando Raúl Miguel 
Socorro Folques. 

Iniciou a instrução no dia 01SET64, com dificuldades considerá-
veis em material, instalações e pessoal, sendo, no entanto, os tra- 
balhos realizados com determinação, entusiasmo e eficiência. 

A chegada a RMA de 10 Pelotões de Caçadores Independen-
tes destinados às Companhias de Comandos e Serviços dos 
Batalhões da RMA foi aproveitada para escolher entre os di-
ferentes elementos os militares para formar a Companhia, 
que veio a receber as insígnias “Comando” em 03/FEV/1965 

Como o CIC ainda não se encontrava oficializado, a coloca-
ção de Oficiais e Sargentos para o quadro de instrutores, 
bem como a nomeação dos instruendos (Companhia de Ins-
truendos) era impossível, visto que os Oficiais comandantes 
dos Pelotões de Caçadores Independentes eram desviados 
para outras Unidades. 

Tornava-se, pois, urgente a oficialização do CIC bem como 
a publicação das normas que regulavam a escolha, mobili-
zação e instrução do pessoal destinado as Companhias de 
Comandos de modo a garantir que até março de 1965 se 
encontrasse na RMA o pessoal destinado à 2ª Companhia 
de Comandos. Ainda acompanhou e instruiu os graduados 
dos Batalhões desembarcados na RMA, com sargentos e ofi-
ciais “Comandos” que se encontravam apresentados no CIC 
(Ref. Nota n.º 3996 de 04/11/64 do Comandante da RMA, 
General Reverendo da Conceição, enviada ao CEME). 

A 2ª Companhia de Comandos teve como seu Comandante 
o Capitão Comando Jaime Alberto Gonçalves das Neves. 

Iniciou a instrução em 06/JUN/65, tendo os seus militares 
recebido as insígnias “Comando” em 29/NOV/65. 

Actuou no primeiro ano de Comissão na Região Militar de 
Angola e no segundo ano na Região Militar de Moçambique. 

Entre 1964/1974 o CIC dedicou-se com total empenha-
mento, a sua missão – formar pessoal “Comando”. 

Formaram-se 21 Companhias que actuaram na RMA e 9 Com-
panhias que actuaram na RMM e 2 Companhias que actuaram 
em Angola e Moçambique. Para além destas companhias foram 
também formados militares destinados a recompletamentos. 

Constituiu ainda Agrupamentos Operacionais, que se dis-
tinguiram nas acções que realizaram no Leste da RMA as 

“Operações Siroco”, contribuindo de forma decisiva para o 
controlo e pacificação daquela Zona de Angola. 

Os militares do CIC na sua actividade operacional obtiveram 
resultados extremamente relevantes, tendo sempre presente 
o cumprimento cabal das missões que lhe eram atribuídas e 
a fidelidade aos princípios do “Código Comando”. 

Foram atribuídas ao CIC, as seguintes Condecorações: 

– Medalha de Ouro do Valor Militar com Palma 

– 4 Medalhas colectivas de Cruz de Guerra de 1ª Classe 
(19ª, 20ª, 30ª, 33ª Companhias) 

O Estandarte Nacional foi hasteado pela última vez no CIC 
em 06/MAIO/1975. 

Durante os anos em que o CIC formou Comandos, foram 
seus Comandantes: 

– Major Gilberto Manuel Santos e Castro  
(de 29 de Junho de 1965 a 29 de Julho de 1967) 

– Tenente-Coronel António Dias Machado Correia Diniz  
(de 31 de Julho de 1967 a 27 de Fevereiro de 1969) 

– Tenente-Coronel Gilberto Manuel Santos e Castro  
(de 28 de Fevereiro de 1969 a 12 de Novembro de 1970) 

– Tenente-Coronel Fernando Manuel Jasmins de Freitas  
(de 13 de Novembro de 1970 a 14 de Novembro de 1971) 

– Major Fernando Catarino Tavares  
(de 15 de Novembro de 1971 a 18 de Julho de 1972) 

– Major José de Almeida Pinho Bandeira  
(de 19 de Julho de 1972 a 10 de Outubro de 1972) 

– Coronel António Dias Machado Correia Diniz  
(de 11 de Outubro de 1972 a 19 de Novembro de 1974) 

– Major Manuel Teixeira Gil  
(de 20 de Novembro de 1974 a 6 de Maio de 1975) 

Desde o seu início que a instrução dos Comandos foi de 
grande excelência, como se atesta pela referência que se 
transcreve de uma carta de 26 de Maio de 1966 do Adido 
Militar de Portugal em Londres enviada ao General Barreira 
Antunes, então Comandante da Região Militar de Angola: 

“Mas não quero deixar de te comunicar uma referência 
ouvida em conversa do Brigadeiro THOMPSON, ao DAILY 
TELEGRAPH, e que ele ontem repetiu numa palestra que 
proferiu sobre a sua recente visita a África. 

“– Tenho visto a preparação de “Special Forces” em vários 
Exércitos do Mundo, mas não vi nada melhor que a prepa-
ração dos “COMANDOS” em ANGOLA, que considero “ex-
traordinarily good”.” 

Mencionou depois alguns aspectos da instrução, salientando 
os de mentalização e de coesão com unidades elementares. 

“Tenho a certeza que lhes foi feito um briefing “em cheio” 
porque ele fala sobre os “Comandos” com conhecimento 
de causa e entusiasmo.”
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* Coronel Cmd

Na última Ordem de Serviço do CIC (Ordem de Serviço n.º 103, de 5 de Maio de 1975), o último Comandante 
interino do CIC, Major Inf. Cmd Manuel Teixeira Gil fez publicar a seguinte mensagem:
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Oliveira Marques*

O GOE FOI OBRA  
DOS COMANDOS

1. INTRODUÇÃO 

Passei o 25 de Novembro na Academia Militar como Director 
de Serviços Gerais e Administrativos. Após este evento, mu-
dou o Comandante da Academia, passando a ser o Gen. 
Pedro Cardoso conhecido por ser um homem das informa-
ções. Passei a ter reuniões diárias com ele sobre vários 
assuntos. Passado algum tempo recebo um telefonema 
do Major “Cmd” Reynolds Mendes, velho camarada do 
CIC/Luanda que me perguntou se estaria interessado em 
substituí-lo na PSP onde chefiava a 2ª REP. do CMD GERAL 
(Informações) uma vez que iria chefiar a 2ª REP (Informações) 

da Polícia e Macau. Após longa conversa, terminou por referir 
que tinha de consultar e obter o aval do General Cmdt da 
Academia, e após isso lhe transmitiria a decisão. O Gen. 
Pedro Cardoso assim que soube das informações apoiou-
me de imediato, e que transmitiria os seus contactos junto 
dos principais elementos das embaixadas creditadas em Lis-
boa, dos vários países da NATO e mesmo muitos outros. 
 
É assim que passo a chefiar a 2ª REP do Comando Geral da 
PSP no rescaldo do verão quente, sendo chefe do EM/PSP o 
Cor. Hugo Rocha e o CMDT Geral a ser substituído pelo 
Gen. Neves Cardoso. Ainda passámos juntos por problemas 
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delicados que conseguimos ultrapassar. Através dos contactos 
que recebi do Gen. Pedro Cardoso e com a sua ajuda fui 
acalmando a agitação que a PSP vinha compartilhando. 
 

2. SITUAÇÃO DE ALTA CRIMINALIDADE 

A partir de 1968 assistiu-se a um substancial crescimento de 
grupos terroristas, principalmente com origem no Médio 
Oriente, tendo-se expandido a vários países no Mundo cada 
vez mais agressivos acções de sequestros, tomada de reféns 
que em termos internacionais os Governos estavam a ser 
colocados perante chantagens que colocavam em cheque a 
sua capacidade perante as exigências dos terroristas. Comecei 
a estudar no âmbito das informações estes problemas que 
obviamente eram assuntos diários nas relações internacionais 
da 2ª REP. da PSP. Em 22 a 24 FEV 1978 eu próprio e o 
Major António Coimbra, Comandante do Corpo de Inter-
venção da PSP, fomos a um Seminário Internacional sobre 
Terrorismo nas Escola de Polícia do Reino Unido que reuniu 
oficiais de vários países onde se debateram estes assuntos 
que mereceram a classificação de SECRETO. 

– De seguida, em 6 a 8 JUL 1978, fui convidado para tomar 
parte de um Simposium na ACADEMIA NACIONAL DO 
FBI, sobre terrorismo em que se encontravam oficiais da 
França, Espanha, Portugal, Alemanha, Japão, Israel, Ho-
landa e Itália e em que tive de intervir sobre o terrorismo 
em Portugal (1/2 hora) seguida de 1/2 hora de perguntas 
e respostas, tudo perante uma assistência de todos os ofi-
ciais do FBI e das polícias dos Estados Americanos.  

– O Gen. Neves Cardoso chama-me para me informar que 
o T.Coronel Costa Brás, ele e o Ministro no dia do Despacho 
do CMDT GERAL da PSP tinham abordado a situação do 
terrorismo nos outros países e referiu que Portugal poderia 
estar sem capacidade de resposta e que o Governo poderia 
ver-se em dificuldades perante o país e referiu que o ter-
rorismo é um crime e como tal deveria ser a Polícia a com-
batê-lo. Assim poderia ser a PSP a organizar um Grupo 
Anti-Terrorista. O Gen. Pedro Cardoso referiu que tinha lá 
um oficial que tendo prestado serviço nos Comandos em 
Angola, também tinha o curso Ranger nos EUA. De ime-
diato respondeu – ele que venha falar comigo. E assim foi. 
Lá fui a uma reunião com o T.Coronel Costa Brás com um 
curriculum no bolso. Falei sobre o que sabia de outros paí-
ses, já muito mais à frente neste assunto e o que sabia das 
reuniões no estrangeiro em que havia participado no âm-
bito das informações face às minhas funções na PSP. 

 
Era intenção do MAI que o Grupo fosse constituído por 10 
ou 15 elementos da PSP a treinar no Corpo de Intervenção 
da PSP. Transmiti-lhe que do que sabia não conhecia nenhum 
país no âmbito da NATO que tivesse uma unidade com 10 
polícias para fazer face aos grupos terroristas que poderiam 
enfrentar. Fui perentório em afirmar que o MAI estava equi-

vocado. Pensei como vou sair disto quando o MAI não per-
cebia nada do assunto. No entanto transmitiu-me que visse 
para instalar o grupo de algum local perto de Lisboa e das 
auto-estradas e que servisse para aquartelar o Corpo de In-
tervenção, que tinha de sair das instalações junto da Calçada 
da Ajuda e da Presidência da República. Começámos à pro-
cura e encontrámos a Quinta das Águas Livres em Belas com 
boas características de cobertura e com 152 hectares. A ne-
cessitar de uma intervenção apropriada por se encontrar 
ocupada pela população de Carenque e Belas, quando das 
ocupações pós 25 de Abril. 

– Seguiram-se visitas a unidades afins de que tinha os con-
tactos conseguidos nas reuniões no estrangeiro no âmbito 
da 2ª REP/PSP. O GSG9 da Alemanha, ao 22º REG SAS, ao 
GEO da Espanha e G1GN da França.  

– Solicitei a intervenção do COM/GERAL para através do ofi-
cial de Engenharia na PSP Major Mendonça Frazão, o apoio 
da Eng. Militar para fazer terraplanagens, recuperar estra-
das interiores, o percurso da rede exterior e ainda as bases 
para instalar edifícios. Com a intervenção dos serviços de 
obras da PSP, começou o planeamento dos edifícios para 
acolher os efectivos da futura unidade e foi decidido, dada 
a intenção de rapidez, adquirir pré-fabricados para dormi-
tórios, cozinhas, salas de convívio etc. e ainda a porta de 
entrada e a reparação da rede exterior. Entretanto convidei 
o Cap. Cmd Júlio Peiroteu em serviço no Gabinete de Es-
tudos do CMD/GERAL que com 3 comissários, 1 chefe de 
esquadra e 40 agentes da PSP, todos com outras capaci-
dades, pedreiros, pintores, serralheiros, canalizadores, téc-
nico de moldes, etc. que avançassem desde logo para a 
Qta das Águas Livres e que foram empenhados em recu-
perar o Palácio para instalação do Comando, a casa agrí-
cola para instalar serviços administrativos, etc. Foi graças 
ao trabalho e empenhamento do Cap. Cmd Júlio Peitoreo 
que tirou comigo o Curso de CMDS no CIC/Luanda e do 
restante pessoal da PSP que se conseguiram recuperar as 
instalações muito degradadas. Caminhávamos a toda a 
velocidade para a instrução do 1º Curso. 

– Foram estabelecidos contactos com o 22º REG.SAS para 
decidir novamente as instalações a construir para iniciar a 
instrução. 

– Em 1AGO79 ficou definido e planeado as instalações mí-
nimas necessárias para iniciar o 1º Curso. 

- Um Pavilhão Gimnodesportivo, com 2 salas para treino 
de defesa pessoal; 

- 3 carreiras de tiro de 25M com acesso a viaturas; 

- 1 carreira de tiro de 300M para treino de SNIPERS; 

- 1 carreira de tiro electrónica; 

- 1 “Casa da Morte” com várias divisões para tiro interior 
sem ricochetes; 
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- 1 torre de 42M para treino de acessos com técnica de 
Rappel; 

- 1 casa de 2 andares. 

– Mais tarde seriam trazidos para a Qta. das Águas Livres, 1 
avião DC-6 SUPER CONSTELATION, 2 carruagens de com-
boio, 2 autocarros para futuro treino. 

– Entretanto foi apresentado ao CMD GERAL o Regulamento 
do Grupo de Operações Especiais da Polícia de Segurança 
Pública que o aprovou e enviou para o MAI contendo: 

• FINALIDADE                - CONSTITUIÇÃO 
• MISSÃO                      - COMANDO 
• ORGANIZAÇÃO           - SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
• CAPACIDADES            - DIRECÇÃO DE INSTRUÇÃO 
• COMPETÊNCIAS          - SEC OP/INFO 
• QUADRO ORGÂNICO  - UNIDADE DE ASSALTO               
                                       DE INTERVENÇÃO 

 

– Em 24DEZ79 o Governo aprova a proposta do Comando 
Geral da PSP e publica o DL 506/79 que cria o GRUPO DE 
OPERAÇÕES ESPECIAIS DA PSP. 

– Sou chamado ao MAI e o Eng. Eurico de Melo diz-me 
com um ar sério e incomodado – O Senhor Presidente da 
República recusou-se a assinar a portaria que aumenta os 
efectivos do GOE da PSP. E agora, após vários tipos de 
ideias e de mais uma vez referir que a Qta. das Águas 
Livres tinha 152 hectares com vales profundos coberta de 
arvoredo e que para manter a sua segurança e o seu fun-
cionamento seriam necessários 169 elementos da PSP. 
Quanto aos operacionais da Unidade de Assalto seriam 3 
grupos a 30 elementos mais os SNIPERS e só saber quem 
acaba com aproveitamento o curso.  

E terminei dizendo, faça o GOE com os efectivos da PSP e 
após vá recompletando os efectivos da PSP. E vai ser assim. 
O Governo quer o GOE rapidamente a funcionar. Respondi 
– vamos com calma que isto são coisas que requerem 
calma e poder de decisão. 

– Quando um dia vou ao Ministério da Defesa, cruzei-me 
com o Gen. da FAP Lemos Ferreira, Chefe da EM da FAP 
que me conhecia e diz-me: “Então já acabaste de fazer o 
Regimento da AD?” e riu-se. Respondi que não me metia 
em políticas e não me desvio das determinações do Go-
verno. 

Estavam no começo da campanha eleitoral para a Presi-
dência da República. Estava o país perante uma luta política 
entre o Governo e a Presidência da República e que envol-
veria o Chefe do estado-Maior das Forças Armadas e Pre-
sidente da República e o Governo. Sempre me mantive 
fora dessa luta que se foi agravando. 

A situação foi-se agravando na PSP nos primeiros meses 
de 1979, começam a surgir vários desentendimentos entre 

o Governo e a estrutura militar com influência na PSP que 
levou a um levantamento de oficiais em funções de chefia 
nos Distritos, e que levou à sua saída da PSP, com o apoio 
da estrutura militar. 

O Gen. Neves Cardoso foi substituído pelo Gen. Lopes  
Alves e, comecei a sofrer pressões de Oficiais em serviço na 
PSP que tinham apoio exterior à PSP e que tive de expor 
ao CMD GERAL a situação do GOE e da sua continuação. 

O Gen. Lopes Alves iria ter uma tarefa difícil. Parecia-me 
uma pessoa calma, sério e com bom prestígio profissional. 
Fiz-lhe um briefing sobre o GOE e manteve a sua Forma-
ção. 

– Entretanto comecei contactos pra chefes de futuros de-
partamentos da Unidade. Achei útil contactar oficiais dos 
“Comandos” e que tivessem pelo menos uma Cruz de 
Guerra e que tivessem estado ligados à formação de Uni-
dades Comandos. 

– O primeiro que abordei foi o Major “Cmd” Rui Antunes 
Tomás meu camarada de curso. Por razões pessoais não 
aceitou. A mulher entrou em pânico por temer que lhe 
metessem uma bomba no carro. 

– Depois abordei o Major “Cmd” Albano Gama Diogo, 
instrutor em Mafra, especializado em explosivos minas e 
armadilhas. Foi Comandante da 18ª CCmds em Moçam-
bique. Cruz de Guerra de 3ª Classe. Passou a 2º Coman-
dante. 
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– A seguir contactei o Major “Cmd” Chung Su Sing para 
Director de Instrução, serviu na 6ª CCmds em Angola e 
Cmdt da CI/Instrução do CIC em Luanda e com Cruz de 
Guerra de 2ª Classe. 

– Contactei o Capitão “Cmd” Rogério Coutinho Ferreira 
para Cmdt da Unidade de Intervenção. Comandou a CI/CIC 
em Luanda e tinha prestado serviço na 3ª CCmds na Guiné. 
Cruz de Guerra de 1ª Classe. Desempenhava as funções 
de Segurança do Presidente da República. Nunca obtive 
resposta. 

Passei a recorrer ao Cap. “Cmd” da PSP António Covalhã 
em serviço na DINFO/EMGFA, Alferes da 8ª CCmds e Cruz 
de Guerra de 3ª Classe. Pouco a pouco foram-se apresen-
tando. 

– Tornou-se necessário dar instruções a polícias que na sua 
vida rotineira de passar a via a patrulhar em passeios nas 
rotinas das suas actividades, nesta unidade passarão a en-
frentar terroristas armados e a ficar debaixo de fogo em 
situações de combate. Tornava-se assim de uma formação 
do 1º COE dar instrução individual do combatente que 
terá finalidade de poupar vidas e aprender a proteger-se 
em meios urbanos, a observar sem ser visto e a reagir 
debaixo de fogo tirando parte do poder de fogo do seu 
armamento. 

Assim colaboraram na instrução: 

- ALF. “CMD” CELESTINO RODRIGUES DA 12ª CCMDS e 
agora nos Serviços Prisionais; 

- ALF. “CMD” ANTÓNIO ANTUNES da 19ª CCMDS/AN-
GOLA 

- ALF. “CMD” ELMANO CALEIRO da 7ª CCMDS/MOÇAM-
BIQUE 

- ALF. “CMD” MARTINS BEXIGA – Instrutor de tiro do 
CIC/LUANDA. 

Requisitados ao Regimento de Comandos da Amadora: 

- ALF. “CMD” MANUEL GUERREIRO 

- ALF. “CMD” JOSÉ OLIVEIRA 

- ALF. “CMD” AUGUSTO TIAGO (SNIPERS) 

Com a previsão de vinda a colaborar no fim do 1º Curso 
de 1 ou 2 equipas do SAS, procuramos e encontramos um 
bairro de moradias abandonadas antes de concluído perto 
de Vila Franca de Xira em que os proprietários permitiram 
a sua utilização. De igual forma solicitei à TAP para permitir 
a instrução de abordagem de um dos seus aviões para 
num seu hangar fechado, para ser utilizado quando che-
gasse a equipa da SAS treinar pessoal em situações perto 
das reais. 

– O MAI adquiriu e entregou à PSP o armamento para equi-
par o grupo. Mais uma vez o MAI Eng. Eurico de Melo pa-

gou. Ficou mais tarde, quando foi entregue, guardado no 
CMD GERAL da PSP. 

– Entretanto passei a ser chamado chefe do Gr de trabalho 
para a instrução da nova unidade em acumulação com a 
chefia da 2ª REP do CMD GERAL da PSP. Ali se encontrava 
como meu adjunto o Capitão Manuel Abreu Falcão. De 
manhã trabalhava na 2ª REP (Penha de França), à tarde na 
Qta da Águas Livres (Belas). De noite ficava a pensar no 
que era necessário num local ou noutro. Foi uma época 
estafante com ajuda preciosa do Manecas (Cap. Abreu 
Falcão) meu adjunto na 2ª REP/CMD GERAL/PSP. 

– Em 12MAI80 o Gen. Lopes Alves por despacho aprovou o 
distintivo do GOE e o distintivo do Curso de Operações 
Especiais da PSP. Desenhou-o o Sub-Chefe da PSP Cipriano, 
desenhador do Gabinte de Estudos da PSP e que veio para 
o GOE no grupo chefiado pelo Cap. Peiroteo. Paraquedista 
veio a oferecer-se para o 1º Curso e com aproveitamento 
veio a prestar serviço como operacional no GOE onde se 
manteve por largos anos. 

Igualmente no despacho do CMDT Geral Gen. Lopes Alves 
aprovou autorizando o uso do pessoal do GOE a boina 
cor verde. Trata-se da boina verde como distintivo das For-
ças Especiais há largos anos. 

– Em 10SET80 em plena campanha eleitoral de que sobres-
saía o diferendo entre o PR e o Governo, e após o Gen. 
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Lopes Alves ser várias vezes chamado a Belém recebendo 
orientações à margem do Governo e com orientação to-
talmente estranha ao pessoal da PSP que vinha há anos 
trabalhando no assunto o Gen. Lopes Alves propõe: 

- A integração do GOE no CI 
- A redução dos GRs de assalto de 3+1 para 2 

A proposta foi recusada pelo MAI que nem sequer a acei-
tou referindo haver uma posição do Conselho de Ministros 
que só poderia ser alterada com nova posição. 

Entretanto quer na visita efectuada ao GOE quer em con-
tactos de SEXA o MAI com pessoal da Unidade e todos in-
centivou impulsionando a sua formação referindo não ser 
só sua vontade (MAI) mas também a do Sr. Primeiro Mi-
nistro. 

– O GRUPO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, criado pelo DL 
506/79 de 24 de Dezembro, dispunha de forças capazes 
de actuar nas mais diversas e difíceis situações onde estão 
em jogo vidas humanas, tornando-se necessário que os 
elementos que as integram sejam resultado de rigorosa 
selecção e treino permanente e que se sintam motivados 
e orgulhosos de pertencerem a essa Unidade em que ser-
lhe-ão dadas a cumprir as mais difíceis missões, não pode-
rão desempenhar quaisquer serviços remunerados ou ou-
tros durante as folgas e que já executam normalmente 84 
horas por semana, dada a grande prontidão que se lhes 
pede, por não se julgar compatível a prestação desses ser-
viços com a missão atribuída à Unidade, o pessoal em ser-
viço normal na Presidência da República aufere uma grati-
ficação de 4.500.00, o pessoal ao serviço do Corpo de 
Intervenção da PSP aufere uma gratificação de 3.500.00 
mensais. Propôs-se que a gratificação eventual do pessoal 
do GOE seja do quantitativo de 3.500.00 mensais. Assi-
nado Gen. Lopes Alves em 16AGO80. 

– Por despacho de SEXA CMDT GERAL Gen. Lopes Alves fo-
ram estabelecidas as provas a submeter a elementos da 
PSP (Sub-Chefes e Guardas) que se ofereçam para perten-
cerem à nova unidade. Saiu o convite em Ordem de Serviço 
para todos os Comandos da PSP. 

– PROVAS DE SELECÇÃO: 

Centralizado na Escola Superior da Polícia 

• Inspecção Médica 

• Entrevista com Psicólogo 

• Prova de tiro 

• Prova de esforço físico 

Para quem passar nas provas e for julgado apto a frequen-
tar o curso, prestará serviço na Nova Unidade no máximo 
por 4 anos. 

A prova de tiro a executar nas carreiras de tiro do GOE; 

A prova de esforço físico a decorrer na Serra do Monte-
junto 

Ofereceram-se 200 Sub-Chefes e Guardas para nossa ad-
miração. Para a prova de esforço estabelecemos uma base 
na Colónia Penal de Alcoentre que tinham instalações 
vazias e fora da área prisional. O Major Chung, Director 
da Instrução, assumiu as suas funções e dirigiu as provas.  
Dividiu em 4 grupos e assim começaram as provas. 

- A inspecção médica e a entrevista com o Psicólogo foram 
efectuadas na Escola Superior de Polícia;  

- As provas de tiro foram efectuadas na Qta das Águas 
Livres, onde as carreiras de tiro já estavam a funcionar; 

- A prova de esforço foi feita na Serra de Montejunto, em 4 
percursos com cada um para 50 candidatos. Farda de tra-
balho, capacete de ferro, mochila com 25Kg e 1 cantil 
de água e uma ração de combate com dormida e colchão 
pneumático nas instalações da Colónia Penal de Alcoentre. 

RESULTADO: 

– Passaram nas provas 98 elementos da PSP. 

– Terminou a Escola de Quadros na Qta. das Águas Livres. 

– Em dada altura já com o 1º COE a decorrer o Dr. Pereira 
da Silva, Chefe de Gabinete do Engº Eurico de Melo, pede-
me para ir falar com ele no Ministério e transmite-me que 
o Gen. Lopes Alves vai sair a seu pedido do Comando da 
PSP e apresentou-me um papel com 3 nomes. Um Gen. 
que já não me recordo o nome e dois Brigadeiros já na 
prateleira para a reserva. Respondi para comandar a PSP 
vão buscar o Brigadeiro Almeida Bruno que acabou de ca-
sar com uma prima minha, filha do Cunha Lima adminis-
trador da CADA na Gabela, um homem que só se deslo-
cava em Angola num avião pessoal, e o Brigadeiro Almeida 
Bruno com ela, então a viver num quarto na Messe de  
Caxias. Três dias após o Brigadeiro Almeida Bruno é chamado 
ao Dr. Sá Carneiro que o convida para Cmdt Geral da PSP.  

– Com a vinda para a PSP do Exmo. Brigadeiro Almeida Bruno 
passou-se o seguinte. 

– Quando da visita ao GOE após a tomada de posse declarou: 

– Que tinha obtido do Governo como orientação que: 

- O assunto estaria a partir deste momento totalmente a 
seu cargo. 

- Que todos os decretos e despachos Ministeriais se en-
contravam suspensos. 

- Que tudo tenderia em sua opinião para junção do GOE 
e do CI numa Força de Intervenção (assim lhe chamou). 

- Que iria ser esta força comandada por um Coronel. 

– Tempos depois nomeou um Grupo de Trabalho presidido 
por si, constituído pelo, 

                  T.Coronel Oliveira Marques 
                  T.Coronel Coimbra 
                  Major Pinto de Lima 

Para reestruturar a nova Força de Intervenção. 
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– Entretanto em conversas separadas com o T.Coronel Oli-
veira Marques e T.Coronel Coimbra diz ter decidido afinal 
o desaparecimento do GOE integrando-o no CI. 

Isto é, dando perfeito cumprimento ao projecto do General 
Lopes Alves, na altura repudiado pelo MAI. 

Obteve do T.Coronel Oliveira Marques a opinião de que se 
lhe for retirada a incumbência de formar o GOE ou se não 
vier a ser nomeado a breve trecho seu Cmdt abandonaria 
a PSP. 

Obteve do T.Coronel Coimbra a opinião de que no dia em 
que o GOE fosse integrado na CI saíria da PSP. 

– Mais tarde entregou no MAI um projecto de reestruturação 
do CI em que desaparece o GOE sendo as suas incumbên-
cias atribuídas ao CI apenas com 2 Grupos de 25 homens 
de assalto em força com vem expresso na proposta de 
10SET80 do General Lopes Alves. 

– Recusou-se a dar conhecimento da proposta os T.Coronel 
Coimbra e Oliveira Marques alegando que era uma pro-
posta pessoal e não o fruto do Grupo de Trabalho, trans-
cendendo-o. 

– Retirou ao T.Coronel Oliveira Marques praticamente as res-
ponsabilidades todas de coordenação da instalação do 
GOE distribuindo-os pelos chefes dos serviços do Co-
mando-Geral. 

– Mandou retirar das paredes todos os distintivos do GOE. 

– Em todas as reuniões sempre que se fala do GOE imedia-
tamente emenda referindo que apenas existe a Quinta 
das Águas Livres e que o GOE não existe ou melhor será o 
1º Ministro que dirá se existe ou não. 

– Quando da visita do Exmo. MAI ao GOE não permitiu que 
se fizesse briefing referindo que o Sr. Ministro apenas vinha 
ver as obras. 

– Passados alguns dias o Engº Eurico de Melo visitou o GOE 
e transmite ao Brigadeiro Almeida Bruno que está 

equivocado quanto à posição do Governo. E mais. Tem 8 
dias para nomear Cmdt do GOE o T. Coronel Oliveira 
Marques e seguirá com a proposta anterior a esta última e 
o Sr. Brigadeiro depende do Ministro da Administração 
Interna e não as Autoridades Militares. Espero que tenha 
entendido. 

E em 27 Maio de 1981 sou nomeado – “Nomeio Coman-
dante do Grupo de Operações Especiais o T.Coronel 
de Infantaria António Delfim Simões de Oliveira Mar-
ques”. 

– O GOE constitui uma unidade de reserva do Comando-
Geral e pode ser utilizado em todo o território nacio-
nal. 

– Em fins de Maio os oficiais e sargentos do 22º REG.SAS 
regressaram a Inglaterra e deixaram saudades em todos  
os instruendos do GOE. O 1º COE terminou com 48 
elementos ou sejam 2 Grupos com 24 elementos e 10 
Snipers. 

– Em fins de Maio mudou o Governo e o novo MAI foi o 
Engº Ângelo Correia que visitou o GOE na Qta. das Águas 
Livres para tomar conhecimento do estado da Nova Uni-
dade. Elogiou todos os membros do GOE. 

– Em 2JUN81 fui chamado ao Gen. Almeida Bruno que me 
mostrou uma Ordem do Vice-Chefe do Estado-Maior do 
Exército Gen. Firmino Miguel que me manda regressar ao 
Exército. A forma como ele me tratou não me agradou e 
disse-lhe que sairia já com a guia de marcha mas por con-
sideração com os meus elementos do GOE, amanhã de 
manhã viria buscar a guia de marcha. Fui para a Qta. das 
Águas Livres no dia 2JUNHO81 mandei formar todo o pes-
soal e despedi-me. Apresentei-me na Direcção da Arma 
de Infantaria. Entretanto recebi uma chamada telefónica 
do Engº Ângelo Correia que ficou a saber da minha situa-
ção e que me disse – “O Sr. não sai daí”. Tratou de falar 
ao Cmdt Geral da PSP que lhe disse da mensagem que 
me mandou para o Exército e foi telefonar ao CEME Gen. 
Garcia dos Santos que lhe diz que eu não tinha base legal 
na Polícia ao que respondeu com o nº do Decreto que me 
mantinha na PSP. Resposta do Gen. Garcia dos Santos, 
esse DL foi revogado 6ª feira passada pelo Conselho da 
Revolução. O Engº Ângelo Correia ligou-me já eu tinha 
passado à reforma extraordinária e convidou-me para ser 
seu adjunto. E aceitei após uma longa conversa. 

O Ministro condecorou-me com a Medalha de Ouro dos 
Serviços Distintos da Segurança Pública. E não foi por pro-
posta do CMDT da PSP. Foi por iniciativa do Ministro. 

 

* Coronel Cmd
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A boina apareceu como artigo que passou a fazer parte da 
dotação do fardamento do Exército num contexto em que o 
Regulamento de Uniformes do Exército existente era o de 
1948 que se foi adaptando, ao longo dos anos, consoante 
as necessidades operacionais, situação económica do país e 
avanços tecnológicos na confeção dos artigos de fardamento. 
As alterações que se foram introduzindo ao regulamento 
foram sendo feitas por diretivas, por despachos e, por vezes, 
por ordens verbais o que lhe dava um carater pouco efetivo, 
por vezes anacrónico e anárquico na uniformização dos far-
damentos do Exército. 

No Regulamento de Uniformes do Exército aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 37210, de 11 de novembro de 1948, a peça 
de fardamento utilizada para a cobertura da cabeça era o 
barrete tanto para o uniforme n.º 1, o barrete n.º 1, como 
para o uniforme n.º 2 onde era utilizado o barrete de cam-
panha com a exceção de que os praças, também com algu-
mas exceções, usavam o barrete de campanha com o uni-
forme n.º 1. 

A boina foi introduzida, no Exército, pela Determinação  
n.º 14 de 20 de setembro de 1960, do ministro do Exército 
Afonso Magalhães de Almeida Fernandes, através das Ins-
truções Provisórias sobre Uniformes do Exército. Nestas ins-
truções é autorizado aos Oficiais e Sargentos dos caçadores 
especiais bem como aos do Centro de Instrução de Opera-
ções Especiais, com a preparação completa da especialidade, 
o uso da boina de cor castanha. Esta autorização inclui a 
utilização da boina com o uniforme n.º 11. 

Paulo Emídio* 

A BOINA 
NO EXÉRCITO: 

HISTÓRIA E IDENTIDADE

 
Barrete de Campanha 1948.

 
Boina.

____________ 

1 OE n.º 7, 1ª Série, 1960, pp.669-670. 
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Em 1961, com a necessidade de se enviar um maior número 
de efetivos para o Ultramar foi preciso harmonizar a unifor-
mização das modalidades de fardamento de campanha das 
tropas que se encontravam nas províncias ultramarinas. As-
sim, pela circular 17/E do Ministério do Exército de 14 de ju-
lho2, todo o Exército passa a usar a boina castanha com fitas 
de cores correspondentes às armas e aos serviços. A título 
de exemplo, a Infantaria tinha fitas de cor vermelho e verde, 
a Cavalaria vermelho e amarelo, a Engenharia verde e preto, 
a Artilharia vermelho e preto, as Transmissões preto, o Serviço 
de Material cor de tijolo, o Serviço de Intendência azul-claro. 

Com o aumento dos efetivos necessários para a campanha 
do ultramar e tendo em conta tanto as dificuldades em con-
seguir dotar todos os militares com boinas castanhas bem 
como as dificuldades económicas que o país sempre enfren-
tou para a aquisição dos artigos de fardamento necessários, 
o ministério do Exército resolveu mandar distribuir, proviso-
riamente, boinas pretas existentes em depósito até se esgo-
tarem as existentes. Estas boinas pretas eram, provavelmente, 
as que faziam parte do uniforme utilizado pela Legião Por-
tuguesa. Estas boinas pretas foram distribuídas à Artilharia, 
Cavalaria, Engenharia, Transmissões, Serviço de intendência, 
Serviço de Saúde, Serviço de Material e Quadro de Serviço 
geral do Exército3. 

Em 1962 pelo Despacho n.º 1, de 15 de janeiro, da Reparti-
ção do Gabinete do Ministro do Exército Mário José Pereira 
da Silva4 foi determinado o fim do uso da boina castanha 
com o uniforme n.º 1 pelos militares dos caçadores especiais 
e do CIOE, pois foi considerado que tinha deixado de se ve-
rificar a diferenciação que existia nas unidades de caçadores 
pela generalização da instrução de caçadores especiais ter-
minando, portanto, também a diferença de designação dada 
às Unidades de Caçadores preparados pelos BC5, BC10 e as 
outras unidades do mesmo tipo5. 

Pela nota n.º 1300, P.º 290.1, da Comissão Permanente de 
Uniformes, de 05 de maio de 1964, o fardamento n.º 2 para 
o serviço interno no ultramar era de cor caqui e tinha como 
cobertura da cabeça a boina castanha. Este uniforme tam-
bém era utilizado para passeio6. 

Em 1965, para tentar contrariar os constantes atropelos aos 
regulamentos de uniformes existentes, a repartição do gabi-
nete do ministro do Exército, pela circular7/E7, alerta para a 
necessidade de uniformização dos uniformes tendo em conta 

que os militares, muitas vezes, faziam alterações aos artigos 
de fardamento que mandavam confecionar. Quaisquer alte-
rações ou modificações a introduzir deviam passar pela Co-
missão Permanente de Uniformes, pelas vias competentes. 
O ministro do Exército chama a atenção para que todos os 
militares sigam o exato e rigoroso cumprimento do plano de 
uniformes que estava estabelecido. Informa, também, que 
para além das punições individuais aplicadas aos prevarica-
dores também serão responsáveis pela fiscalização todos os 
chefes militares, nomeadamente todos os comandantes das 
unidades, das Escolas Práticas, diretores de curso ou de es-
tabelecimentos fabris bem como chefes de repartição. 

A constante pressão das Unidades de Comandos para a au-
torização do uso da boina vermelha como parte do seu far-
damento bem como a sua utilização por parte de alguns mi-
litares, levou a que o Ministro de Exército, pelo despacho de 
novembro de 1965, contrariasse esta pretensão referindo 
que o Exército é um só e todos os seus elementos devem 
conjugar esforços para cumprir a missão a que lhes cabe e 
deve ser mantido uno e coeso. Afirma mesmo que “no nosso 
Exército não há lugar para “vedetas”; todos cumprimos o 
mais dedicadamente que nos é possível a nossa tarefa, seja 
ela qual for; só temos por limite as nossas faculdades sem 
comodismos, ambições ou vaidades. A única “vedeta” 
admissível é, portanto, o próprio Exército”8. 

O ministro compreendia o legítimo orgulho do pessoal dos 
comandos bem como o seu desejo de usarem um elemento 
que os distinguissem mas considera que a adoção da boina 
vermelha contrariava os critérios que estiveram na base da 
aprovação dos novos uniformes pois o Exército deve carac-
terizar-se pela maior uniformidade e deve, por consequência, 
ter um só uniforme para todos os seus elementos por isso a 
boina vermelha não é um artigo oficial de fardamento, nem 
fabricada nem distribuída pelos serviços próprios do Minis-
tério do Exército. O ministro considerava perfeitamente acei-
tável que aos elementos das tropas comando fosse atribuída 
uma diferenciação traduzida por um emblema ou distintivo, 
por isso determinou que se procedesse ao estudo urgente 
de um emblema a ser usado por todos os elementos dos co-
mandos, logo que fosse aprovado. Recomendou, entretanto, 
que todos as chefias deveriam promover a extinção de boina 
vermelha ou qualquer outra cor que não seja a cor castanha 
oficialmente adotada assim como qualquer outro artigo de 
uniforme não aprovado. Solicitou, também, que os coman-
dantes explicassem ao pessoal comando as razões desta de-
terminação bem como informassem da ordem dada para a 
criação urgente de um emblema ou distintivo para caracte-
rizar essa especialização9. 
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2 PT/AHM/FO/006/L/09/720/30. 
3 OE n.º 8, 1ª Série, 31de julho de 1961, p. 471. 
4 OE n.º 1, 1ª Série, 31 de janeiro de 1962, pp. 28 e 29. 
5 PT/AHM/FO/006/L/09/720. 
6 PT/AHM/FO/007/52/72. 
7 Idem. 

____________ 

8 PT/AHM/FO/006/L/08/721/34/P.º 10/6. 
9 PT/AHM/FO/006/L/08/721/34. 
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Assim, em 12 de maio de 1966, pelo ministro do Exército, 
Luís Cunha, foram aprovados os emblemas para o pessoal 
das unidades de comandos. Foi aprovado o emblema a usar 
na boina e no barrete dos oficiais, sargentos e praças que 
façam parte da Unidade de Comandos bem como do em-
blema a usar em qualquer uniforme, no peito e ao centro 
do bolso superior esquerdo, por todos os militares a quem 
seja averbada a especialidade de comandos10. 

Foi sempre difícil tanto ao Ministério do Exército, ao Estado 
Maior do Exército bem como aos Governadores militares das 
províncias o controlo sobre as modificações dos planos de 
uniformes que os militares faziam, especialmente pelas tropas 
especiais. No Ultramar foi frequente a existência de boinas 

camufladas, amarelas e vermelhas a par das regulamentares 
castanhas e pretas bem como a modificação e utilização de 
outos artigos de fardamento não regulamentares. 

Em maio de 1969 o comandante da Região Militar de Mo-
çambique, Francisco da Costa Gomes, queixava-se que as 
companhias de comandos, geralmente as que vinham da 
instrução do CIOE, desembarcavam na Província fazendo 
uso de boina preta com fitas de largura e cumprimento exa-
gerado, lenços ao pescoço de várias cores, cinturão de lona 
e faca de mato11. 

Para tentar normalizar e evitar estas situações o Subsecretário 
de Estado do Exército, através de um despacho, pediu à Co-
missão Permanente de Uniformes que procedesse a um es-
tudo a fim de definir o que se deve manter ou alterar no 
que se encontra estabelecido sobre uniformes e regulamen-
tos12. 

Em 1972, por despacho do Secretário de Estado do Exército, 
de 10 de novembro foram aprovados os uniformes para o 
pessoal feminino, sendo que com a farda n.º 2 era utilizada 
a boina castanha e com a n.º 1 uma boina cinzenta com 
duas fitas, uma de cor vermelha e outra de cor verde13. 

Em julho de 1974, por despacho do CEME, foi autorizado 
que todos os militares com o curso de comandos averbado 
e prestando serviço na unidade da especialidade passassem 
a fazer uso da boina vermelha de cor purpura com fitas 
pretas tendo em conta a consideração os altos serviços pres-
tados ao país durante os cerca de doze anos de guerra pelas 
unidades de comandos14. 

Por despacho 71/89 do CEME, de 24 de julho de 1989, foi 
autorizado o uso de boina verde seco com fitas vermelha e 
verde aos militares de operações especiais quando colocados 
no CIOE. 

Em janeiro de 1994 as tropas paraquedistas são transferidas 
para o Exército, vindos da Força Aérea, mantendo o uso da 
sua boina verde que já utilizavam desde 1955, data da sua 
criação15. 

No Regulamento de Uniformes de 1994, autorizado pelo 
despacho do CEME, de 28 de abril, mas nunca regulamen-
tado legalmente pois nunca foi legislado por portaria con-
forme prevê o Decreto-Lei 294/9516, com o uniforme n.º 2 
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Emblema para boina ou barrete.

 
Distintivo de curso.

____________ 

10 PT/AHM/FO/006/J/08/561/16. 

____________ 

11 PT/AHM/FO/006/L/09/722/37. 
12 Idem. 
13 PT/AHM/FO/006/L/09/722/40. 
14 Circular n.º 3156/LS, P.º 290.1 de 19 de julho de 1974, da 4ª Rep. 
15 Decreto 40.395 de 28 de novembro de 1955. 
16 O Decreto-Lei n.º 249/95 determina que os regulamentos dos militares 

da Marinha, do Exército e da Força Aérea sejam aprovados por portaria 
do Ministro da Defesa Nacional. 
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foram substituídas as boinas castanhas ou pretas pelo biva-
que mantendo-se o uso das respetivas boinas aos militares 
das operações especiais, comandos, aerotransportados e 
Unidades da Polícia do Exército17. A utilização do bivaque 
nunca foi do agrado dos militares que rejeitaram, quase 
sempre, a sua utilização e que acabou rapidamente de de-
saparecer o que motivou o reaparecimento, novamente, da 
boina castanha para o Exército em geral e da preta, em par-
ticular, para toda a cavalaria. 

Em 2011, pela Portaria 254/201118, de 30 de junho de 2011 
foi aprovado o Regulamento de Uniformes do Exército pois 
o último que tinha sido aprovado legalmente foi o Decreto 
37211 de 14 de dezembro de 1948. Este Regulamento teve 
como objetivo uma reformulação global da legislação ante-
cedente bem como englobar toda a matéria relativa a uni-
formes dispersos ao longo dos anos por diversos diplomas. 
Em relação à utilização das boinas este regulamento mantém, 
praticamente, o que à data já era comum no Exército. A 
boina geral do Exército continua a ser a de cor castanha 
com as fitas vermelha e verde e continua a coexistir com a 
boina preta que, pela primeira vez, aparece aprovado, legal-
mente, o seu uso pelos militares da arma da Cavalaria. Man-
tém-se, também, as boinas das várias forças especiais, ou 
seja, a vermelha para os militares com a qualificação co-
mando, a verde para a qualificação paraquedista ou aero-
transportado e a verde seco para as operações especiais. 
Neste Regulamento as boinas eram para ser usadas, essen-

cialmente, com os uniformes n.º 2 e n.º 3 podendo, porém, 
ser utilizadas com algumas modalidades do uniforme n.º 1 
mediante despacho do CEME. 

Pelo despacho do CEME n.º 165/2011 de 20 de outubro de 
2011 foi permitido o uso da boina das várias qualificações 
com o uniforme n.º 119. 

Atualmente o Regulamento de Uniformes do Exército é o 
que foi aprovado pela Portaria 345/2019, de 2 de outubro. 
Com este regulamento desaparece a tradicional boina cas-
tanha que fez parte do fardamento dos militares portugueses 
desde 1960. A atual boina padrão é de cor preta com duas 
fitas uma de cor vermelha e a outra de cor verde. Os militares 
com a especialidade de comandos, operações especiais e 
paraquedistas podem fazer das respetivas boinas de qualifi-
cação quando em unidades, forças constituídas e cerimónias 
específicas da sua especialidade. 

O aparecimento da boina no Exército trouxe, de certa forma, 
um novo conceito, essencialmente visual, na utilização do 
artigo de uniforme para a cobertura da cabeça, simples peça 
de fardamento para alguns, “tapa chamas” na gíria coloquial 
militar para muitos, especialmente entre os praças, e tradição 
e identidade para todos aqueles que se identificam com uma 
unidade ou força e que, essencialmente, prezam ter um ar-
tigo de fardamento que os distingam. Fundamentalmente, 
a boina, desde o seu aparecimento, tem acompanhado a 
evolução dos uniformes do Exército independentemente das 
cores que pode apresentar ou das situações em que pode 
ser utilizada. 

* Sargento Mór Mat.
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____________ 
17 PT/AHM/FE/00/1344. 
18 OE n.º 6, 1ª Série, 2011, pp. 566-660. 
19 OE n.º 11, 1ª Série, 2011, p. 913.
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Há 200 anos o príncipe herdeiro do império português se 
deslocava da cidade do Rio de Janeiro em direção à província 
de São Paulo a fim de debelar movimentos políticos contrá-
rios à monarquia instalada no Brasil. No caminho, acampou 

com suas tropas num pequeno povoado às margens de um 
riacho para dar água e descanso aos homens, aos cavalos e 
às mulas de carga. Nessa ocasião surgiu um emissário da ca-
pital trazendo-lhe alguns documentos e cartas em regime 

Edgley de Paula*

A DIVISÃO AUXILIADORA E 
O PROCESSO DE 
INDEPENDÊNCIA 

DO BRASIL 

 
“Revista das Tropas Destinadas a Montevidéu na Praia Grande” – Embarque da Divisão de Voluntários Reais, na Ponta de Areia, Praia Grande, 
Rio de Janeiro, em 7 de junho de 1817. (Gravura de Jean Batiste Debret, Museu Imperial de Petrópolis). 
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de urgência. Entre a papelada, novas ordens vindas das Cor-
tes de Lisboa e mais três importantes correspondências. 

De fato, o 7 de setembro de 1822 é uma data muito impor-
tante para a nação brasileira, no sentido que nesse momento 
ficou caracterizado para a História do Brasil o denominado 
“Grito do Ipiranga”. Esse é o fato histórico em que o príncipe 
Dom Pedro, numa circunstância singular, conclamou “Inde-
pendência ou morte!” e que delimitou um caminho sem 
volta num processo que se iniciou quando as Cortes Portu-
guesas, entre outras medidas, exigiram o retorno de toda a 
Família Real a Portugal, em fins de 1821, e que só terminou 
em 2 de julho de 1823, quando as derradeiras tropas portu-
guesas sitiadas na cidade de Salvador, na província da Bahia, 
se retiraram para a antiga metrópole. 

Foi um período marcado por uma série de negociações 
políticas e diplomáticas, além de vários combates terrestres 
e navais entre as forças opositoras. A resistência lusitana se 
deu amparada basicamente numa poderosa composição de 
tropas voluntárias metropolitanas que, desde a vinda da 
Corte Portuguesa para o Brasil (1808), eram o esteio de um 
exército profissional que intervinha pontualmente em 
crises internas e externas de acordo com os interesses de 
Portugal. 

Uma das primeiras dessas tropas constituídas no reino para 
uma missão específica na colônia foi a denominada Divisão 
de Voluntários Reais, corpo do exército português criado em 
1815 e enviado ao Brasil com a missão de pacificar a região 
do rio da Prata. Contando com duas brigadas e mais dois 
batalhões de infantaria cada uma, um de cavalaria, um de 
artilharia e mais dois batalhões de caçadores, desembarcaram 
no Rio de Janeiro, em 30 de março de 1816, seguindo depois 
para a região platina. 

Entre os oficiais e fidalgos que fizeram carreira neste exército 
estavam Carlos Frederico Lécor, Francisco Homem de Maga-
lhães Pizarro, Francisco de Paula Massena Rosado, Jorge de 
Avilez Zuzarte de Sousa Tavares e Manuel Jorge Rodrigues, 
todos veteranos da Guerra Peninsular contra as forças na-
poleônicas. Essa tropa foi a grande responsável militarmente 
pela incorporação da chamada Banda Oriental (atual Uruguai) 
como uma nova província do Reino Unido de Portugal, Brasil 
e Algarves, com a denominação de Província Cisplatina. 

Em verdade, inicialmente, este grupamento foi chamado de 
Divisão de Voluntários Reais do Príncipe, em honra ao prín-
cipe-regente, mas em consequência da morte da rainha 
Dona Maria I e a aclamação de Dom João VI como novo rei 
português em 1816, passou a se chamar Divisão de Volun-
tários Reais do Rei. 

Uma outra força, convocada para intervir originalmente numa 
revolta no Nordeste, na província de Pernambuco, denomi-
nada Divisão Auxiliadora, foi dada ao comando do general 
Jorge de Avilez Zuzarte, o mesmo que integrava a Divisão 

dos Voluntários do Príncipe e que, chegando ao Brasil, foi 
designado Governador das Armas da Corte. Após debelada 
a crise no Recife, todo esse contingente militar se transferiu 
para o Rio de Janeiro e passou a ser o suporte militar do Par-
tido Português na capital brasileira. 

Por certo, a Revolução Liberal do Porto, de 1820, desenca-
deou todo o processo de independência brasileiro ao mos-
trar-se possuir um caráter recolonizador quando o assunto 
era o tratamento para com as colônias, em especial para 
com o Brasil que então possuía a condição de Reino Unido à 
Portugal e Algarves. 

Havia um “sentimento no ar”, os brasileiros, incentivados 
pelo ideal de emancipação dominante nas antigas colônias 
americanas, procuravam desfazer-se da incômoda tutela im-
posta pelas Cortes Metropolitanas. 

Nesse contexto formou-se três grupos distintos que se 
digladiaram pelo protagonismo histórico deste processo: 
o primeiro grupo formado basicamente por portugueses 
que apoiavam incondicionalmente as orientações vindas 
de Portugal que extinguia o absolutismo dos reis portugueses 
e os colocavam sob as ordens da Nova Constituição 
Portuguesa.  

O segundo grupo, formado por brasileiros e portugueses 
que apoiavam a Revolução do Porto, pois, acreditavam que, 
por seu caráter liberal, a condição de Reino Unido que o 
Brasil havia alcançado, haveria de permanecer ou mesmo se 
aprofundar. Entendiam, ainda, que daí poderia surgir um 
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Ficha Catálogo de Insígnia de Soldado Português integrante do 
1º Batalhão de Caçadores da Divisão dos Voluntários Reais do Príncipe, 
do Museu Português, Colônia do Sacramento, Uruguai.
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verdadeiro império ultramarino com deputados brasileiros 
compondo, inclusive, as Cortes Constitucionais em Lisboa.  

E o terceiro grupo, bastante heterogêneo em suas ideias, for-
mado em sua grande maioria por brasileiros que viam nesse 
período uma oportunidade de ruptura, muitos apostando no 
sistema monárquico tendo o jovem príncipe português como 
o novo imperador, outros, mais radicais, falavam inclusive 
em República, caso o príncipe não tivesse a força, lealdade e 
energia necessárias que esse grave momento exigia. 

Nessas circunstâncias, grande parte das províncias declara-
ram-se obedientes às Cortes de Portugal, furtando-se à au-
toridade do regente instalada no Rio de Janeiro. Embora Dom 
Pedro procurasse contemporizar, fazendo concessões, ora a 
um grupo, ora a outro, crescia, cada vez mais, a animosidade 
entre lusitanos e brasileiros. Contínuos incidentes recrudes-
ciam a inquietação dos espíritos e as divergências de ideias. 

Em Pernambuco, por exemplo, na noite de 21 de julho de 
1821, o governador português Luís do Rego sofreu um aten-
tado quando foi alvejado por um tiro de bacamarte por um 
desconhecido. O governante renunciou, retirando-se para 
Portugal.  

Em Montevideo, então província Cisplatina, parte integrante 
anexada ao reino, houve um levante das tropas, dividiu-se 
dois grupos, um a favor de Dom Pedro, outro, leal ao poder 
metropolitano.  

Ao Norte, no Ceará, Maranhão e principalmente na Bahia, 
contestava-se a autoridade regencial, preferindo prestar obe-
diência diretamente à Lisboa. 

Enquanto essa incômoda situação desenrolava-se no Brasil, em 
Portugal cresciam os ressentimentos contra a antiga e mais va-
liosa colônia, concretizando-se em constantes providências res-
tritivas aos direitos e aos chamados “privilégios brasileiros”.  

Vários deputados do reino brasileiro, representantes nas Cor-
tes, como Diogo Feijó, Araújo Lima, Campos Vergueiro, entre 
outros, foram obrigados a partir para Londres, devido a 
tantas pressões que foram obrigados a passar nesse período 
de tentativa de recolonização do Brasil. Toda essa crise pe-
culiar gerava um ambiente de inquietação intolerável, tra-
duzindo para o príncipe regente o dilema da opção, entre 
brasileiros e portugueses.  

No Rio de Janeiro, epicentro de todo esse processo, a situação 
era ainda mais complicada. A poderosa Divisão Auxiliadora, se-
diada na Corte arrogava-se a “guardiã constitucional”, repre-
sentante legítima das Cortes Portuguesas e tutora do regente.  

Jorge Avilez estava disposto a intervir nos acontecimentos e 
não se conformava com a atitude de Dom Pedro que, cada 
vez mais, era influenciado pelos irmãos Andrada (José Boni-
fácio, Martim Francisco e Antônio Carlos), pendendo para o 
lado dos brasileiros. As intervenções e ponderações do ge-
neral português tornaram-se mais audaciosas e impertinentes 

perante a autoridade regencial, colocando o príncipe em 
constantes constrangimentos.  

Vislumbrava-se a marcha para a emancipação definitiva, os 
partidos radicalizavam-se, a uns, só satisfazia a completa in-
dependência do Brasil, a outros, a total submissão às Cortes 
de Lisboa.  

A real autoridade política do príncipe regente limitava-se, 
praticamente, ao Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, pois na maior parte das províncias predominava a 
ideia de obediência à Portugal, tão grande eram as contra-
riedades de Dom Pedro, que chegou a solicitar ao pai o 
retorno para Portugal. 

Em fins de 1821, finalmente, divulgaram-se todas as bases 
da Constituição Portuguesa decretada pelas Cortes. Não ha-
via mais dúvida sobre as intenções da recolonização. Dom 
Pedro foi obrigado a jurar fidelidade ao divulgado. O príncipe 
aceitou todas as exigências, desiludido com a falta de apoio 
da tropa portuguesa.  

A política lisboeta decretava numerosas leis e normas visando 
o estabelecimento de novas bases jurídicas na relação Por-
tugal e Brasil. A exaltação dos espíritos culminou quando 
chegaram os decretos de números 124 e 125, suprimindo 
os tribunais do Rio de Janeiro e ordenando o regresso ime-
diato do príncipe “para viajar na Europa e aprimorar a sua 
educação na França, Inglaterra e Espanha”. 

Numerosas moções de apoio de partidos, câmaras e governos 
provinciais foram subscritas, solicitando a permanência do 
príncipe no Brasil. No dia 9 de janeiro de 1822, marcado 
para a audiência da entrega da petição dos fluminenses, 
moradores da Corte, recebeu Dom Pedro representações de 
várias partes do país. José Clemente Pereira, influente político, 
pronunciou “a partida de Sua Alteza Real seria o decreto 
que teria de sancionar a independência do Brasil”.  

Sabedor de novas adesões vindas de São Paulo e Minas Ge-
rais, o príncipe regente resolveu permanecer no Brasil, pas-
sando para a história a seguinte fala: “– Como é para o bem 
de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico”. 

A decisão do “Dia do Fico” representou um desafio às Cortes. 
Os oficiais da Divisão Auxiliadora indignaram-se com a posi-
ção do príncipe, igualmente contrariados ficaram os parti-
dários à recolonização. Seguiu-se grandes festejos na Corte 
do Rio de Janeiro, dois dias depois, entretanto, começaram 
a surgir indícios de anormalidade nos quartéis.  

Em meio a essas disputas, aconteceu um incidente que seria 
o estopim da ruptura, Dom Pedro mandou buscar, como de 
costume, alguns canhões necessários para um treinamento 
militar, materiais bélicos guardados nos paióis do quartel da 
divisão. Tencionava o regente além de treinar a artilharia de 
milícias, mostrar o seu poder perante à tropa, contudo, o 
general Avilez negou-se a fornecer as peças, invocando a 
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nova Constituição Portuguesa na autoridade da recusa. Para 
incitar os ânimos, o próprio general fez constar sua demissão 
pelo príncipe, no dia 11 de janeiro de 1822.  

Com seu Alto Comando, visitou os quartéis, provocando 
manifestações de apoio e solidariedade dos soldados portu-
gueses que a partir daí, deram a percorrer as praças e as 
ruas da cidade, quebrando vidraças e provocando os brasi-
leiros, chegando a agredir os que reagiam.  

No entanto, o 3º Batalhão de Caçadores, aquartelado em 
São Cristóvão, manteve-se leal a Dom Pedro. Generais fiéis 
ao príncipe como Joaquim Xavier Curado e Oliveira Álvares 
reuniram nos quartéis do Campo de Santana os regimentos 
de linha e os corpos de milícias brasileiros, às ordens direta 
da Regência. Mandaram convocar voluntários da província 
do interior do Rio de Janeiro e escreveram aos governos de 
São Paulo e Minas Gerais, solicitando reforços. Na cidade do 
Rio de Janeiro foi criado o Exército do Príncipe, mais de seis 
mil voluntários fizeram-se soldados e pegaram em armas. 
Uma guerra fraticida estava à vista. 

Nas ruas, o povo acorria ao Campo de Santana, entusiasmado 
com o movimento das tropas. O comandante da Divisão Au-
xiliadora foi ao Paço Imperial mostrar oficialmente sua con-
trariedade ao regente. Dom Pedro habilmente declarou-lhe 
que, pela demissão do cargo de comandante das armas, já 
não lhe caberia importar-se com essas questões militares.  

Avilez, tomado de grande despeito, dirigiu-se para o quartel 
do Largo do Moura onde, com oficiais de sua confiança, 
formulou audacioso plano de sequestrar o regente. Tencio-
nava surpreender e aprisionar Dom Pedro e a princesa Leo-
poldina e os dois filhos, levá-los para a Fortaleza de São 
João e de lá embarcá-los na fragata União, que estaria pronta 
para partir a Lisboa. A ação deveria ser rápida, e não daria 
tempo para reação das forças brasileiras. 

Tensão no ar.  

Uma série de acontecimentos frustrou o planejamento do 
sequestro. Na noite de 12 de janeiro de 1822, ao sair do 
teatro, alarma geral na cidade, grupos de soldados portu-
gueses provocavam desordens públicas. De súbito, comuni-
caram ao príncipe que uma força portuguesa se deslocava 
para cercar o teatro com ordens para prendê-lo. Protegido 
por patriotas partiu, imediatamente, para São Cristóvão e 
mandou a família para a distante fazenda de Santa Cruz. 
Passou à ofensiva tática na manhã seguinte, mandando pren-
der os conspiradores.  

Esse episódio marcou profundamente o jovem príncipe her-
deiro do trono português. Na desconfortável viagem que 
Dona Leopoldina teve que fazer levando nos braços o filho 
mais velho do casal, o primogênito João Carlos, de apenas 
nove meses, já adoecido, veio a piorar, o principezinho acabou 
por falecer no dia 4 de fevereiro de 1822, depois de horas 

seguidas de convulsões e vômitos. Ao dar a notícia ao seu 
amigo José Bonifácio de Andrada, escreveu o imperador: 

“Chorando escrevo esta a dizer-lhes que venham amanhã, 
as horas de costume, porque eu lá não posso ir, visto o meu 
querido filho estar exalando o último suspiro e assim não 
durará uma hora. Nunca estive – e Deus permita que não 
tenha outra – ocasião igual a esta como foi a dar-lhe o 
último beijo e deitar-lhe a última benção paterna. Calcule o 
amor que tem à sua família e ao meu filho, qual será a dor 
que transpassa o coração.” 

Em outra missiva, agora ao pai, Dom João VI, Pedro respon-
sabilizou as tropas portuguesas pela morte do herdeiro e 
prometeu vingança. 

“A Divisão Auxiliadora (...) foi a que assassinou o meu filho, 
o neto de Vossa Majestade. Em consequência, é contra ela 
que levanto a minha voz.” 

Entretanto, Avilez não desistiu. Reuniu suas forças e tomou 
posição no Morro do Castelo, ponto central na cidade que 
propiciava o bombardeamento tanto do Paço Imperial quanto 
da região do Campo de Santana, onde se concentravam as 
tropas leais ao regente que se constituíam de vários regi-
mentos de milicianos e de batalhões de patriotas voluntários.  

O velho general Xavier Curado leu uma proclamação de 
Dom Pedro, concitando a todos os brasileiros a pegarem em 
armas contra “a insubordinada e anarquizada divisão portu-
guesa”, oferecendo-se, ele próprio, para tomar à frente nos 
combates. 

De fato, por volta das 8 da manhã, o príncipe apareceu no 
acampamento militar das tropas brasileiras, sendo recebido 
com grande entusiasmo. As duas forças antagônicas estavam 
prontas para o combate. Dom Pedro preferiu intimar o co-
mandante da Divisão Auxiliadora a retornar aos seus quartéis 
e preparar-se para embarcar para Lisboa. Respondeu Avilez: 
“Sinto não poder obedecer-lhe por ser a sua ordem contrária 
às decisões das Cortes”.  

No entanto, no decorrer do dia mudou de opinião, compro-
meteu-se a retirar-se para o outro lado da baía de Guanabara, 
contando que Dom Pedro se responsabilizasse, perante as 
Cortes, pela retirada das tropas, regularmente pagas, pondo 
seus soldos em dia. 

Ao final do dia, as forças portuguesas atravessaram a baía, 
aquartelando-se na antiga praia da Armação, em Niterói. 
Procurava ganhar tempo, pois contava com a chegada de 
reforços vindos de Portugal a fim de restabelecer o domínio 
da situação. Tentou ainda apoderar-se da Fortaleza de Santa 
Cruz, que resistiu e manteve-se leal ao regente.  

Correu ainda a notícia que o general Avilez pretendia inter-
nar-se com seus soldados pelo interior do país, reunindo-se 
ao general Madeira de Melo que controlava a Bahia. Rapi-
damente as tropas brasileiras ocuparam o Campo do Barreto, 
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cortando a comunicação com o interior e simultaneamente, 
bloqueou, por mar, o acampamento da Armação.  

O fato é que em 15 de fevereiro de 1822, a Divisão Auxilia-
dora embarcava finalmente para Portugal. Um dos seus ba-
talhões aportou na Bahia, e lá ficou, reforçando as tropas 
do general português Madeira de Melo, que resistiu, ainda, 
por mais um ano. Esse batalhão participou, inclusive, da de-
cisiva Batalha de Pirajá, no Recôncavo Baiano, que deu a vi-
tória definitiva às forças patriotas brasileiras, propiciando a 
entrada triunfal dessas forças na cidade de Salvador, em 3 
de julho de 1823, data que até hoje em dia é considerada, 
na Bahia, como a “verdadeira” independência do Brasil. Não 
por coincidência, no mesmo dia da capitulação das forças 
da Divisão Auxiliadora, foi nomeado no governo de Dom 
Pedro, como Ministro do Reino e Estrangeiros, José Bonifácio 
de Andrada e Silva, quem verdadeiramente estava orientando 
o príncipe nos singulares acontecimentos.  

Bonifácio, desde logo, procurou trabalhar naquilo que ele 
considerava a mais sensível questão no momento: a unidade 
do país, esfacelada pela atitude das juntas provinciais que 
não se decidiam pelas ordens de Lisboa ou do Rio de Janeiro.  

Nesse sentido, conseguiu o decreto, que ficou conhecido como 
o “cumpra-se”, que definia que nenhuma lei portuguesa teria 
valor no Brasil sem o aval do príncipe regente. Ainda, nesse 
sentido, incentivou a ida de Dom Pedro a Minas Gerais, a fim 
de aquietar aquela província tão radicalizada pelas desordens 

provocadas por outra força política: o partido republicano bra-
sileiro. Bonifácio de Andrada entendia que a presença do prín-
cipe era necessária em vários lugares no vasto império a fim 
de se criar uma áurea de força, paz e legitimidade. 

É nesse contexto que, no dia 28 de agosto de 1822, a nau 
Três Corações ancorou no porto da Corte carioca trazendo 
as últimas novidades da metrópole. Eram documentos, or-
dens, mandatos, decretos em que as Cortes Constituintes 
de Lisboa destituíam de Dom Pedro o papel de príncipe re-
gente e o reduziam à condição de um mero delegado su-
bordinado à autoridade metropolitana. Logo, as suas decisões 
tomadas, até então, depois da partida de Dom João VI para 
Portugal, estavam anuladas, e mais, as demais províncias 
passariam a se reportarem diretamente à Lisboa e os ministros 
da colônia seriam nomeados somente a partir de Portugal.  

As Cortes também determinavam a abertura imediata de 
processo contra todos os brasileiros que houvessem contra-
riado as ordens do governo português. O alvo estava claro: 
o ministro José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Foram esse conjunto de ordens que chegaram às mãos de 
Dom Pedro quando em viagem para a província de São 
Paulo, se encontrava na região do riacho Ipiranga. Eram do-
cumentos e bilhetes manuscritos de opiniões de seus princi-
pais aliados, entre eles, do próprio Bonifácio e da Dona Leo-
poldina, sua esposa  

Sobre a mesa, duas possibilidades, claras e inconciliáveis: 
A primeira seria partir imediatamente para Portugal e lá ficar 
subjugado às vontades das Cortes. A segunda, era ficar e 
proclamar a independência do Brasil. 

“Senhor, o dado está lançado e de Portugal não temos a es-
perar senão escravidão e horrores. Venha Vossa Alteza Real 
o quanto antes, e decida-se, porque irresolução e medidas 
de água morna para nada servem, e um perdido é uma des-
graça”. Relatava José Bonifácio. 

Outra correspondência também compunha essa relação, do 
cônsul britânico, importante peça nesse xadrez político. Sir 
Henry Chamberlain mostrava como a Inglaterra analisava a 
situação em Portugal. Segundo ele, já se falava em Lisboa 
em afastar Dom Pedro da condição de príncipe herdeiro, 
como punição pelos seus atos de rebeldia contra as Cortes 
Constituintes.  

E um bilhete curto de Dona Leopoldina, sua esposa: “Senhor, 
o pomo está maduro, colhe-o já!”. 

E foi assim que em 7 de setembro de 1822 Dom Pedro diri-
giu-se aos presentes no rústico acampamento e conclamou-
os: “– Amigos, as Cortes Portuguesas querem escravizar-nos 
e perseguir-nos. A partir de hoje as nossas relações estão 
quebradas. Nenhum vínculo unir-nos mais [...] Pelo o meu 
sangue, minha honra, meu Deus, eu juro dar ao Brasil a 
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“Príncipe Regente Dom Pedro e Jorge de Avilez a bordo da Fragata União 
(óleo sobre tela, de Oscar Pereira da Silva, acervo Museu Paulista). O 
quadro retrata o momento da expulsão da Divisão Auxiliadora do Brasil. 
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liberdade. Brasileiros, que nossa palavra de ordem seja a 
partir de hoje ‘Independência ou morte!’” 

Nas províncias do Norte que, à primeira vista, ficaram a favor 
das Cortes Portuguesas, com o conhecimento real do papel 
que almejavam para o Brasil, aos poucos, foi-se conseguindo 
adesões à figura de Dom Pedro.  

Assim, em 21 de outubro de 1822, do seu palácio no Rio de 
Janeiro, uma grave proclamação é feita pelo novo rei brasi-
leiro aos portugueses sobre a independência do Brasil e sua 
elevação à condição de Imperador Constitucional. Propõe 
aos portugueses que aceitem a autonomia do Brasil, e man-
tenham os laços de amizade e sangue, caso contrário o re-
conhecimento da independência dar-se-ia a partir de uma 
“guerra mais violenta”. 

“PORTUGUESES: Toda a força é insuficiente contra a vontade 
de um povo, que não quer viver escravo: a História do mundo 
confirma esta verdade, confirmam-na ainda os rápidos acon-
tecimentos, que tiveram lugar neste vasto Império embaído 
a princípio pelas lisonjeiras promessas do Congresso de Lis-
boa, convencido logo depois da falsidade delas, traído em 
seus direitos mais sagrados, em seus interesses os mais claros; 

não lhe apresentando o futuro outra perspectiva, senão a 
da colonização, e a do despotismo legal, mil vezes mais tirâ-
nico, que as arbitrariedades de um só déspota (...)  

O senhor d. João Sexto, meu augusto pai, foi obrigado a 
descer da alta dignidade de monarca constitucional pelo 
duro cativeiro, em que vive, e a figurar de mero publicador 
dos delírios e vontade desregrada, ou de seus ministros cor-
ruptos, ou dos facciosos do Congresso, cujos nomes sobre-
viveram aos seus crimes para execração da posteridade; e 
Eu, Herdeiro do Trono, fui escarnecido, e vociferado por 
aqueles mesmos que deviam ensinar o povo a respeitar-me 
para poderem ser respeitados. 

Portugueses, eu ofereço o prazo de quatro meses para a 
vossa decisão; decidi e escolhei, ou a continuação de uma 
amizade fundada nos ditames da justiça e da generosidade, 
nos laços de sangue e em recíprocos interesses; ou a guerra 
mais violenta, que só poderá acabar com o reconhecimento 
da Independência do Brasil, ou a ruína de ambos os Estados.”  

No entanto, na Bahia, ponto central e estratégico do novo 
império, o general Inácio Luís Madeira de Melo, Comandante 
das Armas da província, criou a maior das dificuldades en-
frentadas pelo novo governo, tornando-se um dos maiores 
impeditivos para a consolidação do processo de indepen-
dência brasileiro, um dos últimos baluartes do domínio por-
tuguês no Brasil que precisava ser vencido. Estabelecida a 
posição de Dom Pedro no Rio de Janeiro, era hora de esten-
der sua autoridade pelas outras províncias, o próximo e de-
cisivo passo seria a Bahia!  

Mas isso é uma outra história... 
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Algumas histórias demoram um pouco mais a ser reveladas, 
muitas vezes devido muito mais à conjuntura de uma época 
do que por outros motivos. O tempo permite um distancia-
mento na forma de olhar os fatos e uma maturidade em sua 
análise.  

No início da década de 1990, as Forças Armadas Revolucio-
nárias Colombianas-Exército Popular (FARC-EP) ainda não 
eram uma narcoguerrilha como são hoje, mas procuravam 
compensar a perda do financiamento político da fragmen-
tação da União Soviética através da prestação de serviços de 

“segurança” de laboratórios de refino para os poderosos 
cartéis de Cali e de Medellín, atualmente extintos e diluídos 
nas atuais BACRIM (Bandas Criminales). Outra diversificação 
de fonte de renda adotada pelas guerrilhas colombianas era 
o garimpo de esmeraldas e de pedras preciosas.  

Nos anos 1980, foi descoberto um rico veio de ouro na 
região do rio Traíra, que com seus vinte metros de largura, 
baliza a nossa fronteira do extremo oeste do estado do Ama-
zonas com a Colômbia. Do lado ocidental do rio existiam 
dois acampamentos com uma população oscilando entre 

Fernando Montenegro* 

OPERAÇÃO TRAÍRA

 
Capitão Angonese, comandante de companhia de selva do Comando de Fronteira do Solimões, preside a formatura de substituição do 
Destacamento Traíra, comandado por um tenente. 
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2.000 e 5.000 pessoas cada - Puerto Nuevo e Garimpito. 
Era uma região de floresta amazônica não controlada pelo 
Estado colombiano em que garimpeiros, narcotraficantes e 
guerrilheiros armados se misturavam. Naquele lado do rio, a 
maior parte do ouro era encontrado no subsolo, requerendo 
a extração com o emprego de explosivos, difíceis de se con-
seguir na região devido à fiscalização do governo colom-
biano. Do lado oriental do rio, na região da Serra do Traíra, 
o ouro de aluvião brotava nos rios e barrancos, levando os 
interessados a cruzar a fronteira irregularmente, dizem que 
chegaram a encontrar pepitas de até 30 quilos.  

Nessa região, nos dois lados da fronteira altamente permeá-
vel, foram identificadas aproximadamente dezassete etnias 
indígenas da família linguística Tukano; os habitantes parti-
cipam de ampla rede de trocas, que incluem casamentos, ri-
tuais e comércio, compondo um peculiar conjunto sociocul-
tural. Com a intensificação da presença da guerrilha, a moeda 
local predominante passou a ser ouro ou as drogas. 

Naquela época, a Companhia Mineradora Paranapanema 
explorava legalmente a extração de ouro do lado brasileiro 
e indemnizava a tribo da etnia Macu daquela terra indígena 
(TI) por isso. A proteção do acampamento sede da empresa 
tinha o precário apoio de um pequeno efetivo da Polícia Mi-
litar do estado do Amazonas, que era insuficiente para conter 
a grande pressão da parte dos garimpeiros, guerrilheiros e 
narcotraficantes colombianos.  

Muitos garimpeiros faziam empréstimos com a guerrilha 
para comprar os equipamentos e mantimentos necessários 
para cobrir os investimentos iniciais da atividade, mesmo os 
que operavam do lado brasileiro; a quitação dessa dívida e 
da proteção para garimpar era realizada com parte do ouro 
extraído. Resumindo, os guerrilheiros cobravam o “Gramaje”, 

imposto das FARC-EP sobre tudo que se recebia na região 
sob o controle ou influência, inclusive do lado brasileiro.  

Toda a logística do garimpo do lado brasileiro vinha da Co-
lômbia de forma ilegal. O rio Traíra era a artéria principal 
desse fluxo que escoava através de pequenas embarcações 
transportando ferramentas, equipamentos, alimentos, pros-
titutas e combustível. A Colômbia instalou um destacamento 
militar na margem ocidental do rio Traíra com a finalidade 
de impedir essas atividades, ocasionando grandes prejuízos 
à atividade e motivando um violento ataque da guerrilha. 
Como resultado, a tropa colombiana foi retirada da região e 
as atividades ilegais voltaram ao normal.  

Em 1989, o ouro do lado brasileiro ficou mais escasso e a 
companhia Paranapanema considerou que a operação co-
mercial não valia mais a pena, abandonando a região no iní-
cio do ano seguinte. Com sede em Tabatinga-AM, o co-
mando do 1º Batalhão Especial de Fronteira/Comando de 
Fronteira do Solimões (1º BEF/CFSol-atual 8º Batalhão de In-
fantaria de Selva) recebeu a missão de ocupar as instalações 
abandonadas pela mineradora e passou a controlar o acesso 
à região, confiscando vários equipamentos e prendendo vá-
rias pessoas, que tinham que permanecer na base do desta-
camento até que fossem disponibilizados helicópteros para 
o transporte dos capturados para Tabatinga, onde eram en-
tregues à Polícia Federal, onde eram identificados e entregues 
às autoridades colombianas da cidade de Letícia.  

Com a atuação do Destacamento Traíra do Exército Brasileiro, 
o desgaste com os exploradores do ouro aumentou. Vários 
garimpeiros retornavam à região para prosseguir nas ativi-
dades, mas ficavam irritados com o prejuízo e passaram a 
cobrar das FARC-EP alguma atitude porque a cobrança do 
“gramaje” prosseguia e acabavam se endividando com a 
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Zona de pouso de helicóptero improvisada confeccionada com material local. Terreno da região não tem consistência que permita pouso de 
aeronaves de asa rotativa. Ao fundo, as instalações ocupadas pelo destacamento.
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necessidade de aquisição de equipamentos confiscados 
novamente.  

Talvez num erro de avaliação, e achando que o Exército Bra-
sileiro fizesse o mesmo que o colombiano, retirando sua 
tropa do terreno, no dia 26 de fevereiro de 1991, por volta 
de meio dia, cerca de quarenta guerrilheiros da Frente Simon 
Bolívar das FARC-EP desencadearam um ataque à tropa bra-
sileira que se encontrava naquela clareira às margens do rio 
Traíra. Nessa ação, mataram três militares e feriram outros 
nove. Foram roubados os armamentos, rádios, embarcações, 
mantimentos e materiais de saúde, deixando os militares 
brasileiros à própria sorte. A instalação do Exército mais pró-
xima era o Pelotão Especial de Fronteira (PEF) de Vila Biten-
court-AM, que ficava a mais de cem quilômetros ao sul em 
terreno de selva, num trajeto que leva 3 a 5 dias usando 
embarcações que precisam ser retiradas da água e transpor-
tados a braço nas duas grandes cachoeiras. 

Como eram realizados dois contatos diários pelo rádio, na 
noite do dia 26 de fevereiro, o comando do 1º BEF/CFSol já 
desconfiava que alguma coisa anormal poderia ter aconte-
cido, mas não dispunha de aeronaves para enviar uma equipe 
imediatamente. Cada destacamento permanecia na posição 
cerca de trinta dias e depois era substituído e, por coinci-
dência, uma equipe já se encontrava em Vila Bitencourt ini-
ciando o deslocamento através barco rio acima para assumir 
um novo turno, tendo chegado na posição do rio Traíra no 
dia 01 de março. As primeiras ações da tropa que chegou 
foram: prestar assistência de primeiros socorros aos feridos 
e reestabelecer contato rádio com a sede do batalhão em 
Tabatinga, informando o ocorrido. Ao tomar conhecimento, 
o comandante determinou imediatamente o deslocamento1 
do seu subcomandante e de uma companhia de fuzileiros 
de selva da unidade para a região em conflito; esses militares 
transformaram rapidamente o local numa base de selva for-
tificada e intensificaram o patrulhamento na serra e no vale 
do Traíra, assumindo o controle das operações na área. Outra 
providência foi a de informar instantaneamente ao Comando 
Militar da Amazônia, com sede em Manaus-AM, que deter-
minou que o comando 1º Batalhão de Infantaria de Selva 
(1º BIS), com sede na mesma cidade, o envio de um pelotão 
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Atividade de garimpo financiada por guerrilheiros das FARC. 

 
Vista aérea das instalações da base de operações do Destacamento 
Traíra. Do outro lado do rio é a Colômbia. 

 
Esboço da área de operações do Destacamento Traíra. 
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de fuzileiros de selva para a área de operações; tendo sido 
empregados prioritariamente no reforço da segurança de 
Vila Bitencourt, onde também permaneceram como reserva 
e força de reação do 1º BEF/CFSol. 

No início de 1990, assumiu o comando do 1º BEF/CFSol, o 
tenente coronel Evandro Pamplona VAZ, Comando veterano 
dos combates à Força de Guerrilha do Araguaia (FOGUERA), 
no início dos anos 1970. No dia da passagem de comando, 
um capitão2 Tukano solicitou ao novo comandante do 1º 
BEF/CFSol a incorporação de trinta jovens de sua aldeia na 
unidade e foi atendido. Ao tomar conhecimento do ataque 
ao destacamento, o tenente coronel Vaz convocou imedia-
tamente esse mesmo “cacique” para colaborar na localização 
dos guerrilheiros, indicando dentre os jovens indígenas 
incorporados ao 1º BEF no ano anterior, aqueles que fossem 
os melhores rastreadores. Em seguida, o TC Vaz embarcou 
em Tabatinga num helicóptero acompanhado de dois solda-
dos indígenas rastreadores e do “capitão” tukano rumo à 
base do destacamento Traíra, onde eles foram deixados com 
a missão de seguir os rastros dos agressores e localizá-los; 

teriam três dias para fazer isso, seria o tempo de o coman-
dante ir a Tabatinga realizar o funeral dos militares mortos e 
retornar. 

Ao retornar à base do Destacamento Traíra três dias depois, 
os rastros já haviam sido identificados pelos soldados tucanos 
e a provável localização dos guerrilheiros já era estimada, 
estando a dois dias e meio de marcha em território hostil. 
Uma reduzida patrulha de militares integrada pelos soldados 
indígenas rastreadores, Comandos e Guerreiros de Selva 
orgânicos do 1º BEF/CFSol, partiu no encalço dos agressores 
para combatê-los e/ou recuperar os materiais militares brasi-
leiros subtraídos. Após um dia e meio de marcha, portanto 
antes do previsto inicialmente, ocorreu um combate de en-
contro no meio da selva em que os brasileiros levaram a me-
lhor, pois surpreenderam os guerrilheiros que estavam em 
número muito maior, porém desatentos. 

 Devido ao reduzido efetivo dos brasileiros, havia dificuldade 
de transportar todos materiais encontrados e optou-se por 
trazer apenas os armamentos que haviam sido subtraídos 
do Exército. Como estava anoitecendo, e não era seguro 
permanecer naquela posição, decidiu-se por iniciar imedia-
tamente o retraimento em marcha forçada; durante toda a 
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Destacamento de Comandos desembarcando de aeronave UH-1H da 
Força Aérea Brasileira numa clareira para iniciar mais uma missão. 

 
Destacamento de Comandos durante uma pausa nas operações. 

 
Croqui aproximado da Área de Operações. 
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noite foi realizado o deslocamento que havia ocorrido na 
ida em uma jornada e meia. Ao amanhecer, a patrulha foi 
recebida por um pelotão de fuzileiros de selva que se en-
contrava numa posição estratégica em condições de fazer o 
acolhimento e proteção caso estivessem sob pressão de fogos 
de inimigos.  
 
A fase seguinte dessa operação iniciou logo após a recupe-
ração das armas pela patrulha do 1º BEF/CFSol, quando um 
Destacamento de Ação Imediata3 (DAI) do 1º Batalhão de 
Forças Especiais (1º BFEsp) instalou a Base de Operações do 
Batalhão de Forças Especiais (BOBFEsp), na base de selva 
reforçada do rio Traíra e assumiu o controle da área de ope-

rações. A partir de então, foi desencadeada a Operação Ja-
tuarana, em que três destacamentos integrados por opera-
dores Comandos foram desdobrados no terreno ao norte 
da posição, permanecendo cerca de 40 dias na região. Um 
pouco antes da tropa do 1º BFEsp, também chegou um ex-
pressivo contingente de helicópteros da Aviação do Exército, 
que tiveram nessa missão o seu batismo de fogo. Os avia-
dores permaneceram operando na região após o retraimento 
do 1º BFEsp, em apoio ao 1º BEF/CFSol por mais de um 
ano. 
 

A terceira fase dessa operação foi a mais longa, tendo  
durado vários meses. Quando o 1º BFEsp retraiu, o 1º BEF/CFSol 

reassumiu a área de operações e voltou a ocupar a base 
do Traíra com o efetivo de uma companhia de fuzileiros 
de selva. Nesse período, os guerrilheiros esboçaram a rea-
lização de inquietações, realizando disparos fortuitos sobre 
os militares brasileiros na base durante a noite. Devido a 
isso, o Tenente Coronel Cmdo Vaz decidiu passar a desen-
cadear todas as noites a Operação Tempestade da Amazô-
nia; de forma inopinada, em horários variados, um minuto 
de fogo intenso em 360º ao redor da base, incluindo todas 
as armas coletivas disponíveis: metralhadoras MAG, mor-
teiros e tiros de fuzil. Como resultado, as provocações para-
ram e o destacamento prosseguiu nas atividades por muito 
tempo. Os guerrilheiros erraram na sua avaliação de que 

haveria um retraimento de tropas brasileira, assim como 
ocorreu com os colombianos. 
 
COMANDOS!  

* Coronel Cmd – Exército Brasileiro
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____________ 

1 O efetivo seguiu de aeronave C-115 Búfalo até Vila Bitencourt de 
voadeiras a partir de lá. Foram realizadas várias “pernas” de aeronave 
e de barcos devido à limitação de meios. 

2 Líder de uma tribo local – também chamado em alguns lugares de 
tuxauah. 

3 Tropa híbrida, integrada por oficiais/sargentos operadores de forças 
especiais/comandos e cabos qualificados comandos, além de outros 
especialistas que se façam necessários. 

 
Destacamento de Comandos se preparando para embarcar na aeronave HM-1 do Exército Brasileiro e prosseguir para outra missão.
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A expansão portuguesa em Marrocos começou com a con-
quista de Ceuta, em 1415, e estendeu-se no tempo e no es-
paço até à fundação da cidade de Mazagão, em 1514, quase 
um século depois. Permaneceu em mãos portuguesas por 
mais de dois séculos e meio, precisamente até 1769. 
 
Cem anos após a «primeira lança em África», ou seja, a 
posse da cidade que era como que a chave do estreito que 
ligava um mar interior – o Mediterrâneo – ao imenso e 
grande oceano – o Atlântico –, Portugal era senhor de dois 
importantes grupos de praças marroquinas. A Norte, e como 
defesa do estreito de Gibraltar e a natural passagem para o 
Mediterrâneo, e ainda como vigias e eventual penetração 
no reino de Fez (Ceuta, Alcácer Ceguer – a partir de 1468 –, 
Tânger e Arzila, ambas em 1471). No Sul, um conjunto de 

praças que asseguravam a protecção da navegação junto da 
costa africana, ou serviam de mais fácil acesso ao reino de 
Marraquexe (Azamor, 1513, Mazagão – já referida –, Safim, 
1508, e Santa cruz do Cabo de Gué (Agadir), 1505). No in-
tuito de estabelecer uma ligação entre o Norte e o Sul, man-
dou D. Manuel I, no ano centenário da aventura africana – 
em 1515 – erguer uma fortaleza, junto da foz do rio Cebu, 
num local chamado Mamora, actualmente próximo da cidade 
de Mahdia e do porto de Kenitra. Mas, se a intenção era 
meritória e, de facto, servia os interesses portugueses, não 
foi naturalmente do agrado dos mouros que não permitiram 
o bom êxito da jornada, atacando os navios portugueses na 
maré baixa e impedindo-os de aceder à barra. Este desastre 
inviabilizou definitivamente o projecto manuelino que foi 
abandonado. 

António Leite da Costa* 

A ÚLTIMA LANÇA EM ÁFRICA 
DE MAZAGÃO A NOVA MAZAGÃO

 
Mazagão – Fortaleza (Foto: M. Rais, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons).
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Se D. Afonso V foi o monarca que aparentemente mais se 
empenhou nas conquistas de praças no Norte de África – e 
daí o cognome de «O Africano» – foi também no seu reinado 
que surgiram várias disputas sobre territórios ou lugares afri-
canos, em grande parte solucionados com o Tratado de 
Alcáçovas de 1479, pelo qual foi reconhecido a Portugal a 
conquista do reino de Fez. O Príncipe Perfeito, D. João II, 
continuou a manifestar interesse pela expansão no Norte de 
África e solicitou mesmo auxílio ao Papa Inocêncio VIII que, 
pela bula Ortodoxae fidei de 1486, concedia a remissão e 
indulgência plenária a todos quantos participassem na guerra 
contra os infiéis como os seus predecessores costumavam 
dar aos que iam em auxílio ou defesa da Terra Santa. 
 
Ao contrário do que se possa pensar, não é despicienda esta 
questão da defesa e auxílio dos Lugares Santos. Isto, porque 
o plano do seu sucessor, D. Manuel I, se integrava num vasto 
projecto de cruzada que, diríamos hoje, apresentava foros 
de uma ampla concepção geopolítica que, não sendo talvez 
completamente original, servia de suporte à política manue-
lina do período de quinhentos. De facto, há quem considere 
que o nosso monarca partilhava, provavelmente, a visão 

estratégica do primeiro arcebispo de Compostela, D. Diego 
Gelmirez (c. 1068-1140), mais tarde aceite também pelo rei 
de Aragão Jaime II (1291-1327). Ambos pensavam que o 
modo mais coerente e prático de conquistar Jerusalém e 
atingir a Terra Santa era como que uma autêntica fusão da 
Reconquista com a Cruzada, de modo a conquistar paulatina 
e metodicamente o Norte de África, alcançando o Egipto e, 
finalmente, a Palestina. 
 
Convém não esquecer que, no período manuelino, a pre-
sença portuguesa no «Algarve de Além-Mar» atingiu o seu 
ponto alto, chegando a Coroa a possuir dez praças-fortes, 
embora nem todas tivessem o mesmo peso ou igual impor-
tância estratégica. A saber, Ceuta, Alcácer Ceguer, Tânger, 
Arzila, Azamor, Mazagão, Safim, Mogador (1506-1525), 
Aguz (1506-1525) e Santa Cruz do Cabo Gué (Agadir). 
E ainda lembrar que «o Venturoso» quis partir para Marrocos 
para ele próprio comandar as expedições militares em terras 
do Norte de África. E por três vezes o Conselho Régio o 
impediu de sair do Reino. 
 
Mas ao contrário do que sucedia com as cidades de Ceuta e 
de Tânger, excelentes portos, situados estrategicamente à 
entrada do Mediterrâneo e que, assim, podiam naturalmente 
controlar a navegação entre o Mar Interior e o Grande 
Oceano, outros «Lugares D’Além», como Arzila e Alcácer 
Ceguer, no Norte, e Azamor e Safim, no Sul, apresentavam 
graves deficiências portuárias que dificultavam o seu abas-
tecimento externo. Não assim o porto de Mazagão, unani-
memente considerado pela documentação da época como 
«o melhor porto do Mundo». 
 
Não só as dificuldades de abastecimento das praças marro-
quinas como a alteração político-militar que ocorre sobretudo 
na segunda década do séc. XVI levam o monarca reinante a 
equacionar outra política para a região, tendo em conta 
também o extraordinário esforço, em homens e material, 
com o notável avanço da expansão ultramarina e a chegada 
a terras do Oriente. 

 
Igreja da Assunção (Foto: Rui Ornelas from Lisboa, Portugal - DSC02990 
Uploaded by ecemaml, CC BY 2.0,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23560850).

 
Praça-forte – Baluarte do Anjo (Foto: M.Rais - Obra do próprio, CC BY-
SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18834933).
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A partir dos anos vinte do séc. XVI aparecem no Mediterrâneo 
dois grandes corsários otomanos, Barba Roxa e Horuc, que 
fazem da cidade de Argel, da qual tomam posse, um ninho 
de piratas, atacando e espalhando o pânico entre as popu-
lações indefesas na zona europeia do estreito, nomeada-
mente na Andaluzia. O perigo era real, pois atacavam igual-
mente os navios portugueses que abasteciam as nossas 
praças africanas, levando, por isso, D. João III a manter sem-
pre activa e vigilante uma armada para fazer frente aos cor-
sários turcos e mouros. 
 
O problema agravou-se em 1534 quando Barba Roxa avan-
çou sobre Tunes com uma grande armada, tornando-se uma 
ameaça para a própria Cristandade. Assim o entendeu o 
Papa Paulo III que a 17 de Dezembro de esse mesmo ano, e 
pelo Breve Hodie dilectus filius pedia ao monarca português 
que convencesse o imperador Carlos V a criar em conjunto 
uma armada para fazer frente à ameaça turca. Em 1537, o 
embaixador do imperador enviava de Lisboa notícias alar-
mantes, pois o rei de Fez, aliado com o xerife de Marrocos, 
sediou o acampamento em Alcácer Quibir, onde tinha a sua 
artilharia, enquanto Barba Roxa equipava uma esquadra que 

tinha como objectivo a conquista de Ceuta. Reagiu também 
de imediato o Sumo pontífice Paulo III, que pelo Breve Pastoris 
Aeterni, de 18 de Junho de 1539, concedia uma indulgência 
plenária a quem rezasse pela vitória das armas portuguesas 
contra os turcos. Mas no ano seguinte os Turcos desembar-
cam em Gibraltar, saqueando a cidade e levando muitos cativos. 
A situação no estreito vai-se agravando e no início de 1549 
Portugal e Espanha temem um novo avanço do Islamismo na 
Península. É neste cenário, em que é visível o avanço do poder 
turco e a crescente afirmação do xerife que, neste mesmo 
ano é senhor de todo o Magreb, que se equaciona uma 
nova política para as praças portuguesas do Norte de África. 
 
Em termos políticos, a questão pôs-se de uma maneira muito 
simples, como se fosse uma opção inevitável: Oriente ou 
Marrocos? Com essa intenção são pedidos vários pareceres 
aos conselheiros, a partir de 1529. O primeiro em 1529-
1530, o segundo, em 1534 e o terceiro em 1541. No primeiro 
parecer, Santa Cruz de Gué, Ceuta, Tânger, Arzila e Alcácer 
Ceguer têm apenas um parecer favorável ao abandono, con-
tra dois desfavoráveis para Santa Cruz e um para cada uma 
das praças restantes. Nesse ano, Azamor e Safim têm dois 
pareceres desfavoráveis cada e Mazagão um também desfa-
vorável. Em 1534 só três «Lugares D’Além» foram alvos de 
pareceres efectivos: Azamor e Safim, com onze contra e 
quatro a favor do abandono e Santa Cruz com um voto 
apenas a favor do abandono. Em 1541 foram quatro os 
alvos da contenda: Azamor, Safim, Santa Cruz e Mazagão, 
este com quatro votos a favor da permanência em mãos 
portuguesas, e Azamor e Safim, com cinco votos favoráveis 
ao abandono, o mesmo em relação a Santa Cruz, embora 
agora com apenas um voto nesse sentido. A única praça 
marroquina que nenhum conselheiro propôs a D. João III 
fosse abandonada foi Mazagão. É também visível que não 
houve unanimidade nos pareceres que foram variando ao 
longo dos tempos. Alcácer Ceguer foi abandonada em 1468, 
Azamor, Safim e Santa Cruz em 1541, Arzila, em 1550, Tân-
ger fez parte do dote de D. Catarina de Bragança em 1661 
e foi reconquistada pelos mouros em 1684, e Ceuta optou 
pela Espanha em 1668. Só Mazagão ficou como o único ba-
luarte português em Marrocos até 1769. 
 
É correcto dizer que a necessidade da criação de um porto 
de abrigo e de protecção da costa atlântica, sobretudo em 
relação a Azamor, levou à fundação da fortaleza e da cidade 
de Mazagão. É certo que podemos reportarmo-nos a 1502 
quando Celeme ben Omar propõe a D. Manuel a construção 
de uma fortaleza nesta região para natural defesa do co-
mércio do trigo, o que leva o monarca português a incumbir 
Jorge de Melo da respectiva construção. Mas, de facto, só 
em 1514 tal desiderato é atingido com D. Jaime, duque de 
Bragança, como consequência da conquista de Azamor, 
ocorrida no ano anterior. As obras foram então realizadas, 
sob a direcção de Francisco e Diogo de Arruda, de Junho a 

 
Cisterna manuelina da fortaleza (Foto: Axel Rouvin from Bordeaux, 
France - El Jadida: Citerne portugaise, CC BY 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2068012).
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Agosto. E, a 10 de Agosto, é nomeado o seu primeiro capi-
tão, Martim Afonso de Melo. 
 
Manteve-se, nos primeiros tempos, a praça de Mazagão sob 
a órbita de Azamor, chegando até a haver um governador 
conjunto, sendo, em 1517, António Leite, o representante 
do capitão de Azamor. E assim ficou até 1529 quando passou 
a capitão de Mazagão, que ganha então plena autonomia. 
Mas os jogos da política interna marroquina e o crescente 
poder xerifiano criam dificuldades à defesa e manutenção 
da fortaleza, quer a nível da pequena guarnição existente, 
quer quanto às naturais necessidades de abastecimento, 
quer ainda em relação à própria estrutura defensiva. Por 
tudo isto, são necessárias obras de renovação e reparação 
das estruturas militares originais. Autorizadas por D. João III, 
após a perda de Santa Cruz em 1541 e o abandono de 
Safim e Azamor, iniciam-se estas em 1541-1542, agora de 
acordo com projecto de fortificação de Benedetto de Ravena, 
sob a direcção de João Ribeiro e João de Castilho. Surge en-
tão uma obra extraordinária, de planta quadrangular, dotada 
também de uma ponte levadiça, com baluartes, cisterna e 
fosso, que a separava do continente e aumentava, por isso, 
a sua defesa e protecção, passando a aí estacionar a Armada 
do Estreito. Tudo isto ainda hoje impressiona, quer no seu 
admirável conjunto, em parte bem conservado e até já res-
taurado, quer num ou noutro pormenor, como o espectacular 

interior da cisterna da fortaleza, com o bocal do poço aberto 
no terraço superior – atribuído ao arquitecto renascentista 
João de Castilho –, sob o pátio de armas do castelo manue-
lino, que foi concluído em 1547 por Lourenço Franco, e que, 
anda hoje, é, sem dúvida, uma das grandes atracções turís-
ticas da moderna cidade marroquina de El Jadida, a antiga 
Mazagão. A natural beleza cénica que encerra foi aproveitada 
por Orson Welles para a adaptação do Otelo de Shakespeare. 
 
A manutenção da praça de Mazagão servia a Portugal dois 
objectivos então fundamentais: sustinha as constantes amea-
ças de futuras conquistas a sul de Marrocos, mantendo uma 
base de ataque para uma eventual nova invasão e continuava 
a usufruir dos sucessivos benefícios das bulas papais da Santa 
Cruzada. Em 1561, a regente D. Catarina pensou em aban-
donar esta praça marroquina. Apercebeu-se imediatamente 
do facto Mulei Abdalá Algálibe, julgando assim obter fácil 
vitória. Mas quando a notícia correu em Lisboa gerou-se um 
movimento do povo e da nobreza que rapidamente preparou 
o socorro em defesa de Mazagão. Nas cortes de 1562 con-
firmou-se não só o socorro como a própria continuidade da 
presença portuguesa. D. Catarina que tinha, aliás, chegado 
a mandar retirar toda a cavalaria da praça marroquina e o 
próprio capitão, Álvaro de Carvalho, viu-se, assim, obrigada 
a recuar na decisão inicial, o que não evitou, no entanto, o 
grande cerco que Mazagão sofreu em 1562 e que só conse-
guiu ultrapassar com o socorro vindo de Lisboa. Continuou, 
pois, a presença portuguesa, mantendo-se a família dos Car-
valhos à frente da praça militar até 1607. 
 
Em 1580 Mazagão tomou partido por D. António, prior do 
Crato, mas acabou por acatar o domínio filipino quando 
este é aceite na capital. Em Outubro de esse mesmo ano 
Filipe II tentou trocar Mazagão por Larache, no intuito de 
acabar com a constante acção dos piratas nessa região e 
que tão nefasta era para as populações e a actividade marí-
tima e comercial. Larache fora alvo de ataque dos portugue-
ses logo após a conquista de Ceuta, tendo sido evacuada, 
dada a precária situação em que se encontrava, depois da 
conquista de Tânger e de Arzila, no reinado de D. Afonso V. 
Mais tarde, no tempo de D. João II, foi construída a fortaleza 
de Graciosa, a cerca de 15 quilómetros do local, que não re-
sistiu muito tempo à falta de condições e de apoios. E embora 
existisse alguma actividade comercial com os portugueses da 
zona, com o abandono de Arzila, em 1550, intensificaram-
se os actos de insegurança e de pirataria. Os espanhóis, no 
tempo de Filipe III, em 1610, chegaram a conquistá-la. Mas 
foi sol de pouca dura. Perderam-na definitivamente em 1689. 
 
Embora Mazagão tivesse uma actividade económica assina-
lável e uma vida própria com um certo dinamismo, dado o 
seu valor estratégico e o facto de não impor barreiras alfan-
degárias, permitindo o comércio de mouros e judeus, não 
beneficiou, porém, de esses factores, pela contínua e per-

 
Mazagão – Mercado (Foto: Vortex Magazine).

Revista_MAMA_SUME_84_v-2023_PC_PP_MONTAGEM_final.qxp_Layout 1  06/02/2023  19:36  Page 78



MAMA SUME // 79

manente instabilidade da política marroquina, alvo de lutas 
intestinas e intrigas constantes. E a comprová-lo está o fa-
moso caso da «desventura do conde», quando em Abril de 
1640 D. Fernando de Mascarenhas é atraído a uma armadi-
lha mortal em que perece com quase todos os nobres cava-
leiros que o acompanhavam. Mazagão recebe novo regimento 
administrativo em 1692, ficando a partir de então completa-
mente dependente da metrópole, tornando-se também o úl-
timo baluarte da presença portuguesa em Marrocos. 
 
O progressivo abandono das praças marroquinas levou a 
que Mazagão fosse agora a única «lança em África». A ideia 
do abandono de Mazagão podemos dizer que começou 
ainda no séc. XVI, na regência de D. Catarina na menoridade 
de D. Sebastião, pouco antes do famoso cerco de 1562, e 
continuou presente nos reinados dos primeiros Filipes, em 
1581 e 1608, surgindo então a hipótese de troca da cidade 
portuguesa por Larache, mais importante agora na óptica 
da estratégia marroquina espanhola. Com a Restauração 
esta ideia ficou adormecida e só no tempo do Marquês de 
Pombal voltou a ganhar vida nova. Parecia à época não se 
enquadrar na política seguida pelo ministro de D. José, se 
bem que este monarca fosse estranho, ao que tudo leva a 
crer, a tal desígnio. Apoiado pelos seus irmãos Francisco Xa-
vier de Mendonça Furtado e Paulo Carvalho e Mendonça, 

que ocupavam lugares importantes, verdadeiras posições-
chave em relação ao futuro da praça marroquina, a decisão 
do seu abandono parecia desde há muito tomada, embora 
a documentação da época não o possa provar completa-
mente. Não convém esquecer que Francisco Xavier de Men-
donça Furtado era secretário de Estado da Marinha e Ultra-
mar, tendo anteriormente sido Governador de Grão Pará e 
Maranhão, e Paulo de Carvalho e Mendonça, comissário da 
Bula da Cruzada e provedor das mercearias de Belém. 
 
No plano militar a situação agravou-se quando se soube, 
em Agosto de 1765, que Mohâmede ben Abdallah, o novo 
imperador de Marrocos, se preparava para atacar Mazagão 
com um poderoso exército de que faziam parte os seus três 
filhos. A notícia correu célere. E quando o exército se acercou 
da praça portuguesa, em finais de 1768, era já intensa a 
preparação dos mazaganistas, prontos para uma defesa va-
lorosa e obstinada, face ao poder do inimigo. O governador, 
Dinis Gregório de Melo e Castro e Mendonça, actuou em 
conformidade, tomando, porém, uma medida que suscitou 
sérias reservas: enviou para o Reino a mulher e a família, a 
pretexto – coxo e fraco – de assim pedir reforços para o as-
sédio inexorável da cidade. Mas as instruções que chegaram 
de Lisboa na armada que atracou no porto na primeira se-
mana de Março não eram animadoras. Eram postas em cima 

 
Nova Mazagão / Mazagão Velho – Brasil (Foto Gabriel Penha).
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da mesa duas opções: ou o abandono imediato, se houvesse 
garantias de salvaguarda da vida da guarnição e demais mo-
radores; ou uma luta sem quartel, de modo a assegurar uma 
eficaz negociação diplomática para a entrega da praça com 
vantagens e naturais contrapartidas. 
 
Mas quando chegou a pretensa armada de socorro já os 
combates tinham começado, precisamente a 11 de Janeiro, 
vivendo os moradores numa defesa angustiante, tentando 
evitar a todo o custo a conquista definitiva da «última lança 
em África». Iniciaram-se a 7 de Março de 1769 as negocia-
ções com o imperador de Marrocos, de acordo com as ins-
truções recebidas do Reino, e, logo no dia 11, se processou 
o embarque dos mazaganistas, chegando a armada a Belém 
de 21 a 24 de Março do mesmo ano. Eram cerca de 3.000 
os que desembarcaram à beira Tejo. Foram conduzidos, ex-
cepto os de família nobre que tinham onde se alojar, para o 
palácio real da Quinta Velha e ali ficaram, meio esquecidos, 
à espera do destino final. Que era o Brasil. Mais concreta-
mente o Pará, para aí fundarem uma nova cidade: Nova Ma-
zagão. Muitos não chegaram, no entanto, a seguir viagem, 
que tardou. Por doença, tristeza, ou mesmo falta de meios 
de subsistência que, embora prometidos, demoraram a chegar 
e eram sempre insuficientes, aqui ficaram para sempre. Nem 
todos os que vieram de África foram, por isso, para o Brasil. 
 
Por detrás de esta decisão está, claramente, quer o Mar-
quês de Pombal, quer o seu irmão – aliás, meio-irmão – 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, secretário de Es-
tado da Marinha e do Ultramar e que tinha sido governador 
de Grão Pará e Maranhão. Ora, na segunda metade do 
séc. XVIII, o ponto fulcral da política ultramarina do Mar-
quês de Pombal residia, de facto, na defesa da Amazónia. 
Quer a segurança, quer a frequência da actividade comer-
cial exigiam o estabelecimento de fortalezas que fossem 
como que uma espécie de associação entre o militar e o 
comerciante nos trópicos. A tarefa não era fácil e exigia 
grossos cabedais e bons executantes, além de obrigar à 
criação de fortes militares destinados a garantir a presença 
portuguesa na zona, ou seja, na Amazónia. Havia ainda a 
necessidade de salvaguardar locais estratégicos, para me-
lhor assegurar e defender o tráfico comercial e proteger o 
património da Coroa. O mercantilismo colonizador pom-
balino assentava na recém criada Companhia de Grão Pará 
e Maranhão (1755) e obrigava à existência de bases per-
manentes e à ocupação sistemática do espaço amazónico, 
dentro de esta perspectiva económica e política, por uma 
questão de desenvolvimento da actividade agrícola e co-
mercial, bem assim como a segurança de bens e de pes-
soas, além, como é evidente, da ocupação definitiva de 
um território que já tinha sido alvo, num passado não 
muito distante, da cobiça de potências estrangeiras. O nú-
mero de novas povoações ou aglomerados populacionais, 
entre os quais algumas antigas aldeias missionárias jesuítas, 

elevadas à categoria de vilas, entre 1755 e 1770, é de 
cerca de meia centena, desde Cintra – antiga aldeia de je-
suítas –, Maracanã, até Nova Mazagão. 
 
É, pois, nesta política pombalina que se encaixa a partida 
dos mazaganistas para o Brasil amazónico. Mas não correu 
nada bem o envio forçado – podemos dizê-lo – dos antigos 
habitantes da praça marroquina para o território brasileiro 
que urgia desbastar, cultivar e colonizar. Zona pantanosa e 
inóspita que recebia pessoas que não estavam habituadas a 
amanhar terras e a cultivá-las. Alguns ainda pediram, sem 
êxito, para que, tal como os antigos servidores do Reino na 
cidade de Tânger, quando do seu abandono, ficar no Algarve, 
melhor zona de trabalho e de clima. Em vão. Por outro lado, 
o apoio a que tinham direito chegou sempre tarde e a más 
horas. E se é certo que no reinado de D. Maria I – decreto 
do Conselho da Fazenda de 7 de Julho de 1778 – fossem 
em parte ressarcidos do que lhes era devido, em certas cir-
cunstâncias com efeito a 1 de Janeiro de 1771, as queixas 
continuaram por todo o séc. XVIII. Em 1801 reclamavam 
ainda o pagamento de tenças e moradias a que tinham di-
reito e que estavam em falta. E o príncipe regente D. João – 
futuro D. João VI – deu-lhes inteira razão e ordenou que 
tudo lhes fosse pago conforme era uso e costume. 

Por isso, a fundação de Nova Mazagão, actualmente Maza-
gão Velho, relativamente perto de S. José de Macapá – a 
cerca de 50 quilómetros –, junto de um afluente do Amazo-
nas, foi, podemos dizer, uma cidade forçada e frustrada que 
levou para o Brasil legítimos portugueses de África, muitos 
deles nascidos e criados na cidade de Mazagão, como se 
fossem falsos «retornados» ao Reino. 

* Historiador

 
Ruínas de uma igreja construída no século XVIII (Foto Hélida Penafort). 
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A História de Lisboa conta-se por milhões de anos, mesmo 
muitos milhões, desde que a Península Ibérica se encontrava 
no local onde está hoje a Antárctida há 470 milhões de 
anos. Há 300 milhões de anos situava-se onde actualmente 
se encontra a linha do Equador, e através dos movimentos 
tectónicos e impactos de asteróides, subiu até à posição que 
nos nossos dias ocupa no globo terrestre. A maior parte das 
pessoas nem sequer acredita nesse facto, mas foi assim e é 

assim. Basta alguém ter a curiosidade de visitar o Museu 
Geológico de Portugal (Bairro Alto - Lisboa), pois a capital 
foi rio e foi mar, foi vulcão e lava que formaram as Sete Co-
linas, que tão bem têm sido cantadas pelos poetas e numa 
delas ergueu-se o Castelo de S. Jorge, que tanta importância 
iria ter na nossa História. Mastodontes, crocodilos enormes, 
hienas assassinas, dinossauros, animais que surgiram e de-
sapareceram, cetáceos vorazes, tigres de sabre machairodus, 

António Manuel de Moraes*

O CASTELO DE S. JORGE NA 
HISTÓRIA MILITAR DE LISBOA

 
Frente oriental do castelejo sobre a Praça Nova.
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bisontes, antepassados dos equídeos, macacos primitivos, 
hominídeos, neandertais, homo taganus, homo sapiens que 
habitaram as cavernas de Lisboa e a agricultaram, deixaram 
muitas centenas de objectos em sílex e outras pedras, mor-
mente na zona do Aqueduto das Águas Livres, Vale de Al-
cântara e de Monsanto, e toda a casta de seres e plantas 
desaparecidos que fazem parte da história riquíssima de Lis-
boa, que passou também por vertebrados miocénicos e por 
águas subterrâneas que se fizeram brotar em Alfama ou na 
Bica. Lisboa terá passado pelo Cretácio Superior ou ele passou 
por ela, Benfica, no período Cenozoico, foi formado por se-
dimentos que se depositaram sobre o Complexo Vulcânico 
que terá a sua chaminé de dois quilómetros na zona de 
Mafra e nele viveram os neolobites vibrayeanus ou os turriella 
terebralis, entre 25 e 3 milhões de anos atrás. No início do 
Miocénico, o mar cobriu toda a área de Lisboa, depois re-
gressou às origens, recuou, alternando níveis marinhos com 
continentais, chegando o clima a ser tropical, onde viveram 
primitivos hipopótamos. No período helveciano foi a vez dos 
répteis aquáticos como as tartarugas ou os crocodilos de 
Chelas que cá ficaram para contar a História quando o clima 
era quente e húmido. Seguiram-se os cetáceos da Bacia do 
Tejo e os primitivos cavalos hipparion, possivelmente os pais 
ancestrais do cavalo lusitano, ou os rinocerontes acerathe-
rium, até que um dia, no Paleolítico Médio ou Superior o 
homo sapiens resolveu estabelecer-se na zona de Campolide, 
onde as searas, os moinhos, os moleiros e as padeirinhas de 
antanho fizeram história e aturaram o Carvalhão1, cantando 
e dançando depois das colheitas. A história de Lisboa, do 
seu Castelo e dos povos que a habitaram, como os Tartéssios, 
Ligures, Iberos, Fenícios, Fóceos, Celtas, Cartagineses2, Gre-
gos, Romanos3 e por fim os muçulmanos do Norte de África, 
vindos de longe e de todos os cantos da Europa tinha come-
çado aqui, não fora a ciência e o progresso terem aumentado 
assustadoramente e descoberto que tudo isto que nos rodeia 
é mais antigo, muito mais antigo. 
 
Há pelo menos 20 ou 30.000 anos que surgiram em Lisboa 
os primitivos neandertais, como atestam as estações pré-
históricas de Monsanto, Campolide, Belém e Ajuda, que dei-
xaram o seu testemunho neolítico com megálitos e crome-
leques, trabalhando o sílex da Rabicha, na zona do Aqueduto 
das Águas Livres, ou o barro de Campolide e deixando para 
a posteridade instrumentos de pedra e restos de vasos em 
cerâmica, alguns dos quais se encontravam no Museu An-
tropológico da Universidade do Porto nos anos 30 do século 
passado. 
 
A lenda refere o herói grego Ulisses como o fundador de 
Lisboa e da sua fortificação, mas cremos que terá andado 
em outras paragens do Mediterrâneo antes do Mare Nostrum 
dos Romanos. Verdade é que o primeiro povo conhecido 
que terá pisado o solo lisboeta pertencia às tribos dos Estrí-
mios, de Oestremi, do extremo ocidente, os quais deixaram 

vestígios desde a Galiza ao Algarve, tendo a sua invasão 
tido lugar antes do começo da chamada Era Comum, segui-
dos dos Ofis e outros povos que chegaram à Península Ibérica 
e ocuparam as terras entre Douro e Tejo. Foi depois a vez 
dos Fenícios que teriam chegado a Lisboa por volta do ano 
1200 AC, conforme vestígios que apareceram na zona do 
Castelo de S. Jorge e sob a Sé de Lisboa. Teriam fundado na 
Alis Ubbo (porto seguro ou enseada amena) um posto co-
mercial, apoio de viagens que fizeram às Ilhas Sortlingas e à 
Cornualha, na Grã-Bretanha, onde iam comprar estanho. 
Ainda sobre as origens da palavra Lisboa “as mais modernas 
conjecturas levam a admitir, nas suas vetustas formas de 
Luzbona, Lixbona, Ulixbone, etc., uma origem hídrica. Numa 
hipótese, o nome Lys teria sido designação antiga do Tejo; 
noutra, seria a raiz de Luxovium, que designaria nascentes 
termais, e boas havia neste local, sobretudo em Alfama 
(águas quentes). Em resumo, conforme propôs o A. Veloso 
e o aceitou Vieira da Silva, Lixbona ou Luxbona significaria, 
essencialmente, água boa. (COSTA, A. Celestino da, 
A Evolução de uma Cidade Lisboa, ed. C.M.L., Lisboa, 
1951, pp. 10-11). 
 
Nessa época, Lisboa compreendia a zona do Castelo, da Sé 
e a margem do Tejo, então chamado Daghi ou Thagi, que 
talvez quisesse dizer em fenício boa pescaria. E no entanto, 
outras fontes ou tradições sustentam que a origem do nome 
Lisboa é celta ou pré-celta, que chamou ao Tejo Lisso. Como 
tudo isto são hipóteses, deixa de o ser o comércio que existiu 
entre a nossa cidade e a de Cartago. Isso é um facto com-
provado, pois houve trocas comerciais de metais, peixe sal-
gado e sal, tal como de cavalos famosos (o antigo lusitano), 
que por serem velozes inspiraram o romano Plínio a escrever 
que as éguas do Tejo eram fecundadas pelo vento. 
 
Entretanto chegaram à Lusitânia os celtas, que se misturaram 
com o iberos locais, acreditando-se que originaram as tribos 
dos Cónios ou Cinetes, os Sefes e os Cempsos, embora esta 
teoria não passe de suposições ou hipóteses. Verdade, ver-
dade é que o povo grego se estabeleceu nas margens do 
Tejo para comerciar os seus produtos, o que não teria durado 
muito tempo por causa do poderio comercial e militar de 
Cartago. Na Elassippos4, Olisipo, Elyssibonam, ou Olissiponam 
(Vid. SOUSA, Arlindo, O Nome Lisboa, ed. Câmara Municipal 
de Lisboa, Lisboa, 1948, p. 127) de então faz parte o sufixo 
ipo de influência tartéssica ou turdetana, o que pode dar 
uma explicação para o nome da nossa Cidade, numa altura 
pré-romana dos Túrdulos, que viviam a partir do Promontório 
da Lua, hoje Cabo da Roca, Vid. GOES, Damião de, Lisboa 
Quinhentista, 1937, em que os deuses Aracus, Carneus, Ban-
diarbariaicus e Coniumbricenses (Conímbriga – Coimbra) 
eram adorados na futura Lisboa. E com a chegada dos súb-
ditos de Roma em 139 AC, liderados por Décimo Júnio Bruto 
(Galaico), que levantou um castrum frente ao oppidum já 
existente na colina (Vid. MACIEL, M. Justino, Lisboa Romana, 
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Revista Olisipo, II Série, nº 1, 1994, p. 34), Olisipo Felicitas 
Julia5 tornou-se sua aliada nos combates que encetaram 
contra lusitanos e tribos célticas que viviam no noroeste da 
Península Ibérica ou Hispânia. Os habitantes da cidade tive-
ram como recompensa o título de cidadãos romanos de jure. 
Olisipo, numa altura em que as águas do Tejo chegavam ao 
Rossio ou a Alfama, conquistou a soberania como Município 
e foi incluída na Lusitânia como a segunda cidade mais im-
portante, cuja capital era Emérita Augusta, a Mérida dos 
nossos dias, que possui um dos mais notáveis patrimónios 
da Época Romana. Nessa época, Olisipo já possuía conjuntos 
arquitectónicos importantes como o Theatrum na confluência 
das Ruas de S. Mamede e da Saudade, com uma inscrição 
dedicada a Nero, descoberta em 1798 a ou as Thermae Cas-
siorum (opera quadrata), Banhos Cassianos descobertos em 
1773, também conhecidos por Conservas de Água da Rua 
da Prata, Balnea dos Cassili e Termas dos Augustais pelos 
eruditos dos séculos XVIII e XIX, o templo dedicado a Cibele 
(Largo da Madalena) e o Forum, que devia situar-se na pla-
taforma entre o Largo da Igreja de Santo António, onde 
existia a Porta Férrea, parte interior do Arco Escuro e a Sé. 
(Vid. MOITA, Irisalva, op. cit. p. 12). O comércio da época in-

cidia sobretudo no garo, molho de peixe especial, sal e os já 
mencionados cavalos. Com os romanos surge o cristianismo 
e com este o primeiro bispo de Lisboa, São Gens. Com a 
queda do Império Romano, foi a vez de germanos, hunos, 
vândalos no caminho para o Norte de África (início do século 
V DC), seguidos pelos Alanos, virem conhecer o belo estuário 
do Thagi, para aqui saquearem o que havia à mão e destruí-
rem o que não lhes interessava. No ano de 419 os godos do 
rei Vália saquearam e queimaram a Cidade e fizeram-se 
substituir no vandalismo por Regismundo, que em 469 inte-
grou Lisboa no Reino Suevo, com a capital em Bracara Au-
gusta, Braga.  
 
Entretanto, “Lisboa em 427 AC é tirada do poder dos 
alanos e suevos à força das armas pelo general romano 
Sebastião, que foi ajudado pelos lusitanos. Ao querer-se 
tornar rei, o povo assassina-o e os alanos e suevos recobram 
o perdido tomando de novo Lisboa. 78 anos dominaram os 
alanos esta parte da Lusitânia, até que em 585 o Leovigildo, 
Rei dos Godos, se tornou soberano de toda a Península 
Ibérica6. 
 
Chegaram logo depois os visigodos a Toledo, ocupam parte 
do sul da Gália, o sul e o ocidente da Hispânia, e no século 
VI derrotam os suevos, unificam a Península Ibérica e cha-
mam Ulishbona à capital de Portugal, onde já existiam mer-
cadores gregos, sírios e judeus. Nesta altura foi a vez da 
Alusbuna dos muçulmanos a partir do início do século VII, 
mais propriamente em 715, quando aproveitaram as lutas 
internas visigóticas e comandados por Tárik invadem a Pe-
nínsula em 711. Alterado já o nome para Ulisbuna, a cidade 
é conquistada por Abdalazize Ibne Muça, filho de Tarik e 
torna-se um importante ponto de intercâmbio comercial, 
chegando produtos quase exóticos do Norte de África, so-
bretudo de Marrocos, Tunísia, Egipto, Síria e Iraque, como 
especiarias, plantas medicinais, frutos secos, mel, peles e 
árvores de fruto como o pessegueiro e seus derivados, fi-
cando com isso a cidade a constar das cinco maiores da 
rota mediterrânica. Porém, D. Fruela I, rei de Oviedo, tomou 
Lisboa e outras povoações aos muçulmanos em 753, mas 
de pouca utilidade lhe foi a conquista, porquanto a breve 
trecho é a cidade novamente tomada pelo poderoso Abd-
el-Raman, que estende a bandeira do Profeta sobre o terri-
tório compreendido entre o Tejo e o Cabo de S. Vicente. 
Decorridos 47 anos, o filho de D. Fruela que a história 
imortalizou com o nome de Afonso o Casto, caiu inopina-
damente sobre Lisboa e tomou-a de assalto. Cristão era 
este príncipe, pelo que rejubilaram os que participavam da 
sua crença. Contudo, a cidade não esteve largo tempo em 
seu poder, porque onze anos depois Ali-Aton, rei de Cór-
dova, venceu os cristãos. 
 
Lisboa, em 815, havia 40 anos que estava sob domínio do 
alfange maometano, é surpreendida por D. Ordonho III, de 
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A Porta de Martim Moniz. 
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Leão, que depois de encarniçada luta entra na cidade, sa-
queando-a e deixando-a em mísero estado nas mãos dos 
cristãos, mas logo foi retomada pelos sectários do Alcorão. 
Pressuroso, acudiu D. Afonso VI, de Leão e Castela, figadal 
inimigo de Mafona, com os seus cavaleiros cristãos con-
quistou a cidade, maltratando os mouros, segundo o sis-
tema vingativo da época. Tenacíssimos como eram, os mou-
ros, não se conformaram com a derrota, antes voltaram a 
guerrear e com feliz êxito, pois lograram cavar no solo a 
sua bandeira de alegres cores7. Nesta altura Lisboa pratica 
quase por inteiro a doutrina de Maomé, resistindo a esse 
impacto os moçárabes cristãos, cujo bispo seguia a tradição 
religiosa visigótica em latim vulgar, parecido com o galego, 
que um dia seria a língua de Portugal, espalhada por todos 
os continentes. Porém, essa prática religiosa tolerada pelos 
mouros, tinha um preço, mais propriamente o imposto cha-
mado Jzia. Curioso é que trezentos anos mais tarde voltar-
se-ia o feitiço contra o feiticeiro! 
 
Se Lisboa tem um padroeiro há séculos, deve esse privilégio 
aos moçárabes, pouco tolerados pelos católicos da época, 

pois foram eles que trouxeram o corpo de São Vicente para 
Lisboa, ficando sepultado na Sé. D. Afonso Henriques 
compensá-los-ia com a construção da Igreja de S. Vicente, 
fora das muralhas do Castelo. 
 
Na época mourisca, os Saqaliba integram-se na população 
já existente, conseguindo posições de destaque na sociedade 
coeva. O régulo eslavo Sabur al-Saqlabi, representante da 
Taifa de Badajoz, e os seus filhos Abd al-Aziz ibn Sabur e 
Abd al-Malik ibn Sabur, são os governantes de Ulisbuna ou 
Alusbuna., que reconstroem segundo os seus padrões an-
cestrais, fundam a mesquita, o Castelo no cimo do monte 
(onde estaria um castro), o palácio do Governador (alcáçova), 
a almedina (centro urbano) e o alcácer. Alfama cresce à volta 
das habitações originais, com ruas estreitas para dificultar o 
acesso ao forte e do outro lado do Tejo, para Alasbuna ficar 
mais protegida, nasce al-Madan, a Almada de hoje, onde 
Cristo-Rei parece querer abraçar Lisboa. 
 
No plano político e durante a ocupação moura, Lisboa fez 
parte do Califado Omíada de Damasco. Segundo crónicas 
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Quartéis velhos do recinto oriental do castelejo. 
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da época, surge então uma revolta berbere contra os 
árabes da Arábia em 740 e o Califado foi chamado a 
ajudar para derrotar os revoltosos. Lisboa fica então 
dependente do Califado de Córdoba, o que ocasionou  
a independência dos Omíadas em relação ao Califado 
Egípcio dos Abássidas. 
 
Entretanto, os povos cristãos iniciam a reconquista dos seus 
territórios e Lisboa é um dos locais mais importantes que 
são atacados, tendo havido lutas sangrentas e saques à ci-
dade, mormente em 796, quando o Rei das Astúrias Afonso 
II comanda as suas tropas, permanecendo a ocupação mu-
çulmana até ao rio Douro. Mas outro perigo surge na Alus-
buna, quando os vikings surgem no Tejo com uma grande 
frota, cercando a cidade. Conquistam-na e tudo o que a ro-
deia, mas permanecem apenas duas semanas, dada a resis-
tência local comandada por Alá Abzeme. 
 
Em 966 acontece novo ataque viking a Lisboa sem resultados 
práticos, mas antes Ordoño I das Astúrias tinha-a saqueado 
em meados do século IX, o mesmo sucedendo em 1093 
quando Afonso VI de Leão conquistou al-Santaryn (Santarém) 
e marchou até Lisboa, invadiu-a e a manteve no seu Reino 
durante dois anos. 
 
No dealbar do ano 1000 começaram novamente as lutas 
entre os árabes na Península, o que levou à fragmentação 
do califado de Córdova e causou indecisão em Lisboa sobre 
a que poder deveriam obedecer, à Taifa de Badajoz ou à de 
Sevilha. Em 1111 é estabelecido um novo Califado com a 
invasão de Marrocos pelos Almorávidas, cujo chefe era Ali 
ibn lúçufe, cujas tropas só pararam em Tomar, devido à acção 
decisiva do cavaleiro Gualdim Pais, que assim ficaria na His-
tória de Portugal, contribuindo com esse feito para a divisão 
das Taifas islâmicas do Sul, quando o Condado Portucalense, 
com sede em Guimarães e grande actividade comercial em 
Portucale (Gaia), era entregue com grande autonomia ao 
Conde D. Henrique, casado com D. Teresa, filha do Rei de 
Leão, pais do primeiro Rei de Portugal. Nessa época, já Coim-
bra era a sede do Reino e Lisboa dependia politicamente da 
mesma, apesar de ser bastante atractiva sob o aspecto co-
mercial. 
 
D. Afonso Henriques, resolvida a contenda com sua mãe, 
fez a primeira tentativa para conquistar Lisboa em 1137, 
sem êxito mas três anos depois, aproveitando a passagem 
dos Cruzados que se dirigiam para Jerusalém a fim de liber-
tarem o Santo Sepulcro do jugo infiel, ataca novamente 
Alusbuna, mas não consegue sair vencedor. Só em meados 
de 1147 viria a ter êxito, quando de novo os Cruzados in-
gleses e normandos lá passaram, agora em número muito 
superior, tendo sido transportados em 164 barcos, munidos 
de catapultas e torres de assalto, tendo-lhes sido prometida 
a recompensa da livre pilhagem. 

Para a conquista de Lisboa foram utilizados engenhos e ar-
mas, segundo o cruzado inglês Osberno, que combateu no 
local e descreveu o ambiente de guerra: ora como já ali esti-
véssemos há quinze dias, começamos dum lado e doutro a 
fazer máquinas de guerra: os colonenses e flamengos uma 
torre móvel, com uma manta de guerra e o seu ariete (trave 
de madeira muito rija que tinha na extremidade uma cabeça 
de carneiro em massa de ferro ou de bronze); os nossos 
uma torre móvel de noventa e cinco pés de altura, (utiliza-
mos) o gato (ou gata, artifício de madeira travejado com 
grossos madeiros, conduzido sobre pequenas e reforçadas 
rodas, com o qual chegavam a muros e torres), o porco (o 
mesmo instrumento que servia para fuçar no chão) e o ouriço 
(conjunto de arietes sobrepostos para destruir as muralhas, 
formado por vigas cobertas com grandes pranchões novos 
das naus e sobre estes havia camadas de terra-argamassa e 
betume, espécie de vai-vem coberto, armado de pontas de 
ferro, já utilizado pelos romanos (Vid. Alexandre Herculano 
in História de Portugal). Utilizaram ainda a sambuca (espécie 
de estrado em madeira com quatro rodas com suporte para 
escada alta), que servia para transpor muralhas, e ainda a 
funda balear, aparelho de guerra flamenco que arremessava 
grandes pedras ou matéria incendiária, colocadas numa bolsa 
na extremidade de uma comprida prancha, que tinha ao 
centro um eixo girando sobre colunas ou postes cravados 
no solo. Carregada a bolsa ou a funda, aquela extremidade 
baixava até ao chão. 
 
O projéctil era lançado pelo esforço combinado, simultâneo 
de uma guarnição de homens, proporcional ao seu peso, 
que no extremo oposto, por meio de cordas, levavam a pran-
cha à posição horizontal e, dando-lhe vigorosos impulsos, a 
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Parada central e frente oriental do Quartel de Caçadores, em 1910. 
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lançavam por cima das muralhas. A funda balear de mão, 
era usada pela peonagem, arremessando projécteis de 
chumbo ou bolas de barro cozido do tamanho de ovos… 
Por sua vez, os mouros defendiam-se usando em cima dos 
muros caldeiras com água, azeite, pez ou enxofre a ferver, 
pedras, setas ou chamas, que atiravam sobre as máquinas 
de guerra, que tinham um abrigo de vimes, conhecido por 
Gato Valisco, sob o qual se encontravam sete mancebos da 
província Gipeswicençe (Ipeswish). Vid. LARCHER, Jorge das 
Neves in Revista Municipal, Ano II, n.ºs 8 e 9, 1941, p. 47 ss. 
e CASIMIRO, Augusto, op. cit. pp. 125 e 150. É nesta altura 
que acontece o episódio-lenda de Martim Moniz, cuja faça-
nha ainda hoje permanece escrita nas pedras que encimam 
a sua Porta e que deu nome a uma das praças de Lisboa, 
mesmo junto à Mouraria. 
 
Finalmente as muralhas do Castelo8 que constituíam a cerca 
moura9 e as portas da cidade10 são transpostas a 23 de Ou-
tubro de 1147, à segunda tentativa da conquista pelos mes-
mos intervenientes, que antes tinham sofrido muitas baixas, 
ainda naquele ano, passando a nobreza a construir as suas 
casas na zona de Alfama, assinalando-as com os seus bra-
sões11. O Castelo de São Jorge12 constitui por si só um dos 
símbolos de Lisboa. Ao cruzado Osberno se deve e muito a 
conquista de Lisboa aos mouros13. 
 
O alcaide-mor da Cidade do Castelo ou da Cidade residia na 
Torre de Menagem, passando mais tarde para o Palácio da 
Alcáçova, residência do Rei, quando D. Manuel I mandou 
construir o Paço da Ribeira para nele habitar com a Corte. 
Tal cargo existiu até 1769, quando foi substituído pelo Go-
vernador Militar, que agia sob as ordens dos Generais da 
Corte da Província da Estremadura. Entretanto, O Castelo 
de S. Jorge, que até esse ano era Praça de Guerra de 1ª 
Classe, passou a 2ª em 17 de Novembro de 1868. O Co-
mandante da praça era ao mesmo tempo o Comandante do 
aquartelamento que existia no castelo. Por decreto de 13 de 
Setembro de 1897, passou a praça de guerra e o seu co-
mando manteve-se. A partir de 16 de Junho de 1910 passou 
a ser monumento nacional. 
 
Na época medieval o Castelo de S. Jorge teve grande impor-
tância militar, quando os ataques eram feitos a pequenas 
distâncias das muralhas. Passou então a ser mais importante 
a Cerca Fernandina para nos defendermos dos espanhóis, 
construindo-se grandes portas ou torreões nas entradas de 
Lisboa, como são exemplo os dois que existiram em Santa 
Catarina. No tempo do Mestre de Aviz, o Defensor do Reino, 
estando o Castelo guarnecido por fiéis a D. Leonor, viúva de 
D. Fernando I, o Castelo de S. Jorge acabou por ser entregue 
a D. João em 30 de Dezembro de 1383, sem luta entre as 
partes. Em 1640, sendo seu governador e comandante da 
guarnição espanhola D. Luiz del Campo, quando aconteceu 
a Revolução, os revoltosos exigiram à Vice-Rainha Duquesa 

de Mântua que desse ordem ao governador espanhol para 
não reagir à revolta, o que foi integralmente cumprido. Ainda 
assim, exigiram que o mesmo, que podia usar a artilharia, 
recebesse nova ordem da Duquesa para que o inimigo en-
tregasse o Castelo aos revoltosos de 1640, o que veio a 
acontecer, tendo sido dada posse do mesmo a D. Álvaro de 
Abranches, podendo o ex-governador espanhol partir de 
imediato para Espanha, acompanhado de parte das tropas 
da guarnição casteleja. E no entanto, os que quiseram ficar 
foram bem tratados. 
 
Após o terramoto de 1755 foram construídos dentro das 
muralhas aquartelamentos no local do Paço da Alcáçova, 
onde ficaram instaladas várias unidades militares. Em 13 de 
Dezembro de 1807 as tropas do general Junot, ao tomarem 
Lisboa, substituíram a bandeira portuguesa que se encon-
trava no mastro, por uma bandeira francesa, situação que 
foi imediatamente alterada quando Junot se retirou para 
França.  
 
Antes de 1825 não existem notícias de militares que tenham 
usado os aquartelamentos para seu alojamento. Nesse ano, 
o quartel e a parte ocidental da antiga Alcáçova estiveram 
ocupadas por um batalhão de Infantaria 8 e as instalações 
mais antigas por um batalhão de Infantaria n.º 18. Poste-
riormente, ocupou essas instalações o Batalhão de Caça-
dores n.º 1. A partir de Janeiro de 1848 foi a vez do Bata-
lhão de Caçadores nº 2. Em 1851 foi instalado no local o 
Batalhão de Caçadores n.º 5, que três anos depois passou 
a chamar-se Regimento de Caçadores n.º 5. Aí se manteve 
até 1911, ano em que foi extinto pelo Decreto de 
26.05.1911, quando da reorganização do Exército. Entre 
1911 e 1917 aquartelou no local o Regimento de Infantaria 
n.º 16 e o Comando de uma Companhia do 3º Batalhão 
do Regimento de Infantaria n.º 33, que em 5 de Dezembro 
de 1917 se revoltou. 
 
Após o Dr. Sidónio Pais ter tomado o poder, o 3º Batalhão 
de Infantaria n.º 33 instalou-se no Castelo, onde se manteve 
até 1919, ano em que foi transferido para Santarém o Re-
gimento de Infantaria n.º 16. Em 1918, quando se deu a 
Revolta dos Marinheiros em 8 de Janeiro, uma bateria de 
Engenharia, instalada na Bateria de Morteiros, na presença 
do Dr. Sidónio Pais, abriu fogo sobre o cruzador Vasco da 
Gama, ocupado pelos revoltosos na Doca de Alcântara, e 
acabou por se render. Em Janeiro do ano seguinte sucedeu 
a sublevação de parte do 3º Batalhão do Regimento de In-
fantaria n.º 33, depois de assaltado o quartel, de conivência 
com oficiais desse batalhão. Um oficial assaltante disparou 
um tiro sobre o Comandante do Batalhão, Coronel J. 
Schiapa de Azevedo, que ficou ferido no pescoço. Os seus 
soldados revoltosos, ao verem o Comandante ferido, sen-
tindo-se traídos, atiraram sobre o oficial agressor, que fale-
ceu dois anos depois num hospital de Lisboa. Os restantes 
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assaltantes foram perseguidos a tiro até fora do quartel e a 
revolta foi dominada pelos oficiais não conjurados. 
 
Em Março de 1919, após o movimento revoltoso popular 
que exigiu a saída de Lisboa do mencionado batalhão, este 
deslocou-se para Vendas Novas, tendo sido substituído no 
Castelo pelo 2º Batalhão do Regimento de Infantaria n.º 16. 
Em Setembro daquele ano este batalhão saiu do Castelo e 
foi substituído por uma Companhia da G.N.R., que aí se 
manteve até 1922. De Maio deste ano a Setembro de 1926, 
esteve novamente instalado no Castelo o 2º Batalhão do 
Regimento de Infantaria n.º 16, que com uma bataria colo-
cada na Bataria dos Morteiros, contribuiu para a derrota dos 
revoltosos de 18 de Abril de 1925, atingindo com fogo as 
tropas que se encontravam no Parque Eduardo VII, coman-
dadas na altura pelo Capitão de Fragata Filomeno da Câmara, 
as quais se opunham ao Governo Democrático. 
 
Em Fevereiro de 1926, foi novamente colocada uma bataria 
de Artilharia na Bataria dos Morteiros, que ajudou a der-
rotar o movimento insurreccional designado por Revolta 
de Almada, fazendo fogo sobre o Forte de Almada. Nesse 
ano ainda, pelo Decreto n.º 12-161, de 21 de Agosto (vid. 
Ordem do Exército, I série, n.º 10, de 1926), o 2º Batalhão 
do Regimento de Infantaria n.º 16, passou a chamar-se 
Regimento de Infantaria n.º 5. Em 9 de Fevereiro de 1927, 
uma divisão de Artilharia colocada na Bataria dos Mortei-
ros, fez nove tiros sobre o Arsenal da Marinha, derrotando 
deste modo a chamada Revolta dos Marinheiros, que ali 

estavam entrincheirados. Nesse ano ainda, o Regimento 
de Infantaria n.º 5 passou a designar-se por Batalhão de 
Caçadores n.º 7, pelo Decreto n.º 13.851 de 29 de Junho 
(vid. Ordem do Exército, I série, n.º 7. De 1927). No mesmo 
ano, a 20 de Julho, esse Batalhão sublevou-se, comandado 
por alguns oficiais e com as peças de artilharia que se en-
contravam no Castelo, fez fogo na manhã seguinte sobre 
as forças leais ao Estado Novo, que se tinham instalado no 
cimo do Parque Eduardo VII, que assim fez mais uma vez 
história. Reagiram e atingiram o Castelo em diversos pontos 
das muralhas, que ainda hoje podem ser identificados, 
sendo os revoltosos derrotados. Finalmente, em 26 de 
Agosto de 1931, revoltou-se o Regimento de Artilharia  
Ligeira n.º 3, estacionado em Campolide, sendo o Castelo 
novamente bombardeado. Dele saíram duas Companhias 
do Batalhão que ali estava aquartelado, que contribuíram 
para a derrota dos artilheiros ligeiros. 
 
O Castelo de S. Jorge, como monumento classificado pelo 
Conselho Superior dos Monumentos Nacionais, em Janeiro 
de 1907, conquistou a paz em 1931. Hoje é o monumento 
de Lisboa mais visitado pelos milhares de turistas que todos 
os anos chegam a Lisboa, a fim de saborearem a vista sobre 
a capital, não imaginando o que aquelas muralhas significa-
ram durante milhares de anos na História de Portugal e na 
sua formação como Nação. 
 

* Advogado e Historiador 

Tenente Mil.º de Operações Especiais na Reserva

 
“O Castelo de S. Jorge em Lisboa”, de A. Vieira da Silva, ed. Empresa Nacional de Publicidade, Lisboa, 1937. 
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____________ 

1 Alcunha do Marquês de Pombal. 
2 Os cartagineses abandonaram Lisboa após a Batalha de Zama (actual Tunísia), em Outubro de 202 AC, final da II Guerra Púnica. Nesta altura, 

Lisboa era habitada pelos Galérios, de origem celtibera, que se aliaram aos romanos comandados por Decimus Junius Brutus Gallaicus, que 
derrotou Tântalo, sucessor de Viriato, falecido em 139 AC. 

3 Vid. SOUSA; Arlindo, Origem de Lisboa, ed. Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa, 1948. 
4 Modernamente foi aventada a hipótese de ser grega a origem da primitiva denominação da cidade (Lisboa). Proviria de Elassippos que significa 

“que lança os cavalos nas corridas ou condutor de cavalos. Platão transmitiu a história de Elassipon ou Elassippos, no seu diálogo com Crítias… 
O nome fenício ou grego foi corrompido pelos romanos para Olisipo, e depois de Júlio César (100 a 44 a.C.) era designada oficialmente Felicitas 
Julia, segundo consta de várias inscrições conhecidas, de que a mais antiga é do ano 73 d.C., e a mais recente de meados do século III. A. VIEIRA 
DA SILVA, O Castelo de S. Jorge em Lisboa, ed. Empresa Nacional de Publicidade, Lisboa, 1937, pp. 9-10. 

5 Nome dado a Lisboa pelos romanos, único oppidum civium romanorum que existia no ano 49 a.C., onde fabricavam, ao meio da encosta sul do 
castelo as Termas de Cássio, sobre as quais se construiu o Palácio dos Marqueses de Penafiel. O Teatro de Nero foi construído no ano 57 d.C. por 
C. Heius Primus, na rua de S. Mamede, entre a sua parte superior e a Rua da Saudade. CASIMIRO, Augusto, Lisboa Mourisca, ed. Grandes 
Oficinas Gráficas Minerva/Gaspar Pinto de Sousa, Suc.es, L.da, Vila Nova de Famalicão, 1947, p. 21. 

6 VAZ FERREIRA, M., LISBOA, Revista Municipal, n.º 84, 1960, p. 43. 
7 VAZ FERREIRA, M. op. cit. p. 47. 
8 O Castelo de S. Jorge está assente no antigo castro romano e godo, fortificado no tempo de Aschbouna árabe. 
9 Limitava a área da cidade a uma estreita faixa contida entre São João da Praça e o Largo de Santo António. Foi construída quando das invasões 

bárbaras a partir do século IV. D. Fernando mandou construir a partir dela a Cerca Nova entre 1373 e 1375 para proteger uma zona de cinco 
hectares e os povoamentos que tinham sido erigidos em direcção à zona ribeirinha. MOITA, Irisalva, op. cit. p. 14. 

10 As portas ou postigos que existiam na primeira e na segunda muralha do Castelo de S. Jorge e que à noite eram fechadas. 
11 Após Lisboa ter sido conquistada aos mouros por D. Afonso Henriques, a fidalguia começou a construir as suas casas à volta do Castelo de  

S. Jorge. Vid. SAA, Mário, Origens do Bairro Alto de Lisboa – Verdadeira Notícia, Separata, ed. Solução Editora, 1929. 
12 “São Jorge foi sempre uma das figuras mais veneradas do povo português. Nascido na Capadócia, o seu culto alastrou-se rapidamente pela 

Itália, no século VI, chegou à Gália e, dois séculos mais tarde, fixou-se na Inglaterra que tomou São Jorge como patrono. Deste último país, os 
cruzados ingleses trouxeram a devoção a São Jorge para Portugal, quando das conquistas, tendo os cruzados domiciliados na capital instituído 
na antiga igreja de Nossa Senhora dos Mártires, uma irmandade em honra daquele santo, que se conservou ali, até ser transferida em 1241, 
para a igreja do convento de S. Domingos. GARCIA ANACLETO, Pedro, A Freguesia de São Jorge de Arroios da Cidade de Lisboa (A Origem da 
Freguesia), Revista Municipal, n.º 85, 1960, p. 18 e FERREIRA DE ANDRADE. 

13 Comandante de um grupo de cruzados da Europa do Norte, que em 1147 ajudaram D. Afonso Henriques a conquistar o Castelo de Lisboa aos 
mouros, quando se dirigiam para a Terra Santa a fim de libertarem o Santo Sepulcro, na altura ocupado pelos chamados infiéis.

 
O Castelo de S. Jorge, na actualidade.

»PORTUGAL // HISTÓRIA

Revista_MAMA_SUME_84_v-2023_PC_PP_MONTAGEM_final.qxp_Layout 1  06/02/2023  19:36  Page 88



MAMA SUME // 89

»VIDA ASSOCIATIVA

Em 30 de Junho de 2022, e integrado nas comemorações 
do “Dia do Comando” e no “60º Aniversário da formação 
dos primeiros Comandos”, realizou-se nas “Caves Manueli-
nas” do Museu Militar, em Lisboa, a cerimónia do lança-
mento da obra “A Longa Caminhada de um Soldado de 
Portugal”, do Tenente-Coronel Cmd Manuel Isaías Pires, 
numa edição da Associação de Comandos. 

Com a sala completamente repleta de Comandos e outros 
amigos do Autor, a sessão foi presidida pelo Major-General 
João Reis, Presidente do Venerando Conselho Superior de 
Disciplina do Exército em representação do Chefe do Estado-
Maior do Exército e foi aberta pelo Presidente da Direcção 
Nacional da Associação de Comandos, José Lobo do Amaral, 
que depois de saudar os presentes e o Autor deu a palavra 
ao Coronel Cmd Raúl Miguel Socorro Folques, que apresen-
tando a obra prestou também a sua homenagem ao Autor: 

“Apresentar o Tenente-Coronel Cmd Manuel Isaías Pires, é para 
mim uma honra que muito me desvanece, aqui, rodeado de 
velhos camaradas e irmãos de armas com quem, numerosos, 
partilhei trabalhos, fadigas, esforços e perigos. Assim, neste 
ambiente, para mim confortável, vou recordar o camarada e 
amigo, companheiro sempre fiável que conheço desde 1965, 
na 1ª CCmds. Foi caso que logo na primeira operação que 
efectuei no comando da companhia no assalto ao quartel In 
da Micala nas margens do rio Dange, notei o desempenho 
competente e valoroso do então 2º Sargento Isaías. E conti-
nuou ao longo de toda a comissão, criterioso, incansável, 
altamente responsável, sempre preocupado e zeloso do bem 
estar e condições de combate do seu pessoal, corajoso, ab-
negado, estóico, com elevado espírito de sacríficio, qualida-
des que vincou quando em operações no Leste de Angola 
foi ferido com gravidade. Pelo seu excepcional comporta-
mento ao serviço da 1ª CCmds, foi condecorado com a sua 
primeira Cruz de Guerra. Como é sabido, as nossas FFAA não 

tem condecoração que distinga os feridos em campanha. No 
nosso regulamento de 2002, são somente agraciados “os 
que tenham sofrido uma diminuição permanente, caracteri-
zada pelo prejuízo ou perda anatómica de qualquer órgão 
ou função”. Assim o Isaías, apesar de ter ficado desfigurado, 
para sempre, não pode usar, orgulhosamente, condecoração 

“A LONGA CAMINHADA DE UM SOLDADO 
DE PORTUGAL” 

Lançamento do livro do Tenente-Coronel Cmd Manuel Isaías Pires
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que memorize, acontecimento grave e importante da sua 
vida de combatente (EUA-Coração Purpura, Espanha-Sofri-
mento pela Pátria, etc.). 

19ª CCmds – em 1968 fui nomeado para o comando dessa 
companhia e em Lamego antes da partida para Angola de-
pois de contacto com o Isaías que era voluntário para servir, 
mais uma vez, no Ultramar, consegui com o auxílio funda-
mental do Comandante Gilberto Santos e Castro a sua in-
clusão na companhia. No TO de Angola a actividade do In 
tinha aumentado, significativamente, no Leste e foi lá que a 
19ª CCmds foi prioritariamente empenhada, tendo tido es-
pecial importância o seu contributo nos dois primeiros Agru-
pamentos Siroco, em 1969 e 1970 (os Agrupamentos Siroco 
foram constítuidos, anualmente, a partir de 1969 e até 1973, 
para actuar no Leste de Angola, organizados com 3 CCmds, 
como elementos de manobra e, um Subagrupamento aéreo 
formado por um avião DO 27, 5 helicópteros Al 3, um dos 

quais heli-canhão, tendo sido peças importante no desman-
telamento do dispositivo In (MPLA e UNITA) que, pratica-
mente, era nulo em 1974). Foi facto que na primeira 
operação efectuada na zona da N Riquinha o Alferes Cmd 
Vasconcelos Porto, comandante do 4º Grupo de Combate, 
morre heroicamente no assalto a um quartel In. Na circuns-
tância nomeei o 2º Sargento Cmd Isaías Pires para o co-
mando do 4º Grupo sendo que o seu exemplar desempenho 
como combatente, líder em campanha foi inexcedível, tendo 
no final da comissão sido proposto para a sua segunda Cruz 
de Guerra e para ser promovido por distinção ao posto de 
Alferes. Posteriormente, face aos excepcionais serviços pres-
tados, foi condecorado com a Ordem Militar da Torre e Es-
pada, do Valor, Lealdade e Mérito, grau de Cavaleiro com 
Palma.  

A sua excelente carreira operacional continua com o co-
mando da 2042ª CCmds. Nomeado no posto de Tenente 
para o comando da referida companhia que na altura vivia 
uma grave crise, muito séria no que dizia respeito ao moral 
e à motivação da tropa, conseguiu transformá-la, num curto 
periodo, numa subunidade coesa, determinada, animada 
dum forte sentido de cumprimento de missão, sem dúvida 
das mais valiosas companhias de comandos que combateram 
em Angola/Ultramar. 

Como apontamento curioso, por raro, ao folhear a nota de 
assentos do Isaías constatei que foi 18 meses soldado e 13 
meses 1º cabo e nesse longo período de serviço não tem 
qualquer punição, nem sequer um plantão à cozinha (espero 
bem que nenhuma carecada). Falta referir que o Tenente-Coro-
nel Cmd Manuel Isaías Pires é o graduado que mais vezes foi 
utilizado como instrutor nos Comandos, desde o CIC (Angola) 
até ao Regimento de Comandos na Amadora, como monitor, 
instrutor, Comandante de Companhia de Instrução, Coman-
dante do Batalhão de Instrução, exemplar, sempre sábio, co-
nhecedor, de grande experiência, exigente, justo, guardião 
esclarecido do «Espírito Comando» e defensor acérrimo da 
boa qualidade da instrução e do bem estar dos instruendos. 
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Ainda como homenagem ao Isaías e a todos os que serviram 
na longa Guerra do Ultramar, cientes de que o faziam por 
PORTUGAL no seu sentido amplo, universal que nunca devia 
ter perdido, lembro a estrofe de que mais gosto dos LUSÍA-
DAS, por para mim melhor descrever o esforço brutal desen-
volvido pelos nossas botas militares, que calcorrearam as 
matas e os sertões de Angola, Guiné ou Moçambique, na 
guerra que nos foi imposta e que enfrentámos com valor:  

Olhai que ledos vão por várias vias, 
Quais rompentes leões e bravos touros, 
Dando os corpos a fomes e vigias, 
A ferro, a fogo, a setas e pelouros, 
A quentes regiões, a plagas frias,  
A golpes de idolatras e de mouros, 
A perigos incógnitos do mundo, 
A naufrágios, a peixes, ao Profundo! 
(Canto X, estrofe 147) 

Aqui e agora perante esta imensa galeria de amigos, cama-
radas e admiradores que na sua grande maioria com ele par-
tilharam esforços, trabalhos excessivos e fadigas, quero 
homenagear com o nosso grito de Guerra, o camarada que 
tive e tenho sempre presente, o Tenente-Coronel Cmd Manuel 
Isaías Pires. 
MAMA SUME 

Usou depois da palavra o Prof. Humberto Nuno de Oliveira 
que, falando sobre “A Longa Caminhada de um Soldado de 
Portugal” ou o “Tigre Arraiolense”, disse: 

“Senhor Tenente-Coronel Manuel Isaías Pires, perdoe-me, 
antes do mais roubar-lhe no título a sua naturalidade ebo-
rense mas creio que não erro ao atribuir-lhe, como terra sua, 
essa vila para onde a sua história familiar, menino e moço, o 
levou. Vila fundada pelos romanos junto à ribeira de Divor, 
conquistada aos mouros em 1166, pelo nosso fronteiro do 
nosso primeiro Rei, Geraldo Geraldes “O Sem Pavor”, e por 
altura do Interregno, do final do século XIV, tomada pelos 
castelhanos e a estes recuperada pelo Santo Condestável  

D. Nuno Álvares Pereira, em 1384, que veio a ser seu conde e 
nela residiu até se recolher ao Convento do Carmo. E arrisco 
dizer que esta ligação telúrica ao Santo Condestável moldou 
o ser e a vida deste outro soldado e Herói de Portugal que 
hoje apresenta a sua obra e homenageamos. 

É para mim uma subida honra, partilhar hoje esta mesa na 
companhia de dois heróis de Portugal, o autor e o Coronel Raúl 
Folques, que a Pátria distinguiu com a sua mais alta conde-
coração, a Ordem Militar da Torre e Espada, com Palma, para 
alinhavar algumas ideias sobre este seu livro, um testemunho 
notável de serviço, de verdade e de amor a Portugal, contra 
as lendas dos propagandistas avençados do regime e inven-
tores da, por eles chamada, “Guerra Colonial”. 

Agradeço-lhe, assim e antes do mais, a sua obra e o notável 
testemunho que nele lega às gerações futuras, infelizmente 
habituadas, e quase exclusivamente expostas, a historietas 
que buscam não a História, mas a narrativa conveniente aos 
interesses do, nas suas palavras, “inimigo vencido” que ga-
nhara ânimo “não no terreno onde deixara de existir, mas 
sim nos corredores (...) onde tinha aliados poderosos a ofe-
recer-lhes a vitória que não tinham conquistado” (p. 116). 

Mas seguidamente apresentado por quem de direito, e seu 
camarada de armas, o soldado e seu percurso, o combatente 
e as suas batalhas, farei eu, singelo miliciano em tempo de 
paz, uma simples incursão por alguns aspectos da figura do 
homem e as suas ideias que, como verão não são, segura-
mente, menos importantes. 

Indiscutivelmente a melhor dimensão do Homem é atestada 
pela consensualidade com que o seu nome é recebido entre 
as diversas gerações de “Comandos”. Nunca encontrei 
quem se lhe referisse com um “mas”, antes sempre com a 
franca admiração de todos, aqueles com quem serviu, e o 
penhor de gratidão dos muitos de quem foi instrutor, con-
tribuindo para formar soldados melhor preparados com o 
seu saber de experiência feito.  
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Isaías Pires é, sem favor, uma lenda viva das tropas “Co-
mando”. De um simples “cardo do monte”, como se consi-
dera, soube, a pulso, construir um legado que lhe reserva 
um inquestionável lugar na História contemporânea da nossa 
Pátria. Nós, pelo menos, lutaremos para que certa “histo-
rieta” vesga o não apague. 

Um notável combatente, mas a quem nunca faltou a com-
paixão, a grandeza de coração e um refinado sentido de 
humor – que amiúde se lobriga aliás nestas suas memórias, 
como no delicioso episódio do fato de alpaca – que dele 
fazem um personagem singular e, para todos quantos com 
ele convivem, inesquecível, nos seus valores, na sua simplici-
dade, na sua frontalidade e na amizade sem limites. 

Disse-o, e reafirmo, Isaías Pires, de Soldado a Tenente-Coro-
nel, construiu a sua carreia a pulso, revelando-se um militar 
de eleição, desde a incorporação em 1959 no seu Alentejo 
natal, e, posteriormente, um condutor de homens excepcio-
nal, na Angola cuja grandeza o prendeu desde que a avistou 
em 1963, sucumbindo, como tantos antes dele, ao seu ine-
gável fascínio. 

Soube o Estado reconhecer o seu mérito atribuindo-lhe as 
mais elevadas condecorações, adequadas e abolutamente 
justas a um combatente de excepção. 

Nestas memórias de um homem do povo, como tantos que 
jamais negaram o seu contributo quando a Pátria lho exigiu, 
revela-nos o relato verdadeiro de um jovem do povo do 
interior de um Portugal, que evidentemente apresentava 
redobradas dificuldades para quem crescia no mundo rural, 
desde cedo tendo que contribuir para a economia familiar 
através de duros e diversos ofícios, mas que longe de 
estafadas lendas negras, nos fornece a imagem de uma 
infância de rusticidade mas plenamente feliz e repleta de 
valores morais, o oposto, pois, dos nossos dias, onde 
abundam facilidades e faltam os essenciais e determinantes 
valores. 

Relata-nos, com muita frequência esta imagem de um 
Portugal de valores, transmitidos desde tenra idade no seio 
familiar, que muitos de nós partilharam, e hoje infelizmente 
desaparecido. 

Lembra, nestes tempos de facilidades, ócio, extrema delica-
deza e ultra cosmopolitanismo, a importância na vida dos ra-
pazes do momento para «ir à inspecção militar». Tempos que 
relata com saudade e, se bem o interpreto, com a tristeza de 
quem assistiu ao seu ocaso. Como o entendo e subscrevo. 

Contra os arautos da facilidade e que tudo esperam feito, 
recorda “que Portugal nasceu e foi talhado, neste canto gra-
nítico da Ibéria, a golpes de espada, numa luta constante (...) 
desferidos por soldados (...) saídos do povo [que] lutaram 
para que Ele se mantivesse vivo e milagrosamente indepen-
dente” (p. 11). Acrescentando adiante que “só o povo pode 
definir o vencedor de uma guerra” (p. 82). Contrariando, 
assim, as ideias politicamente correctas destes nossos dias. 

Nesta sua obra, com atenção revela o seu entendimento 
sobre a chefia e fá-lo em termos magistrais. “O chefe militar, 
seja qual for o nível a que exerça essa chefia, se não tiver em 
conta a condição humana dos seus homens, jamais será um 
bom condutor de homens, jamais conseguirá ser admitido e 
sentido como um dos seus” (p. 46) e relembrando mais 
adiante, “Quanto mais especializada é uma tropa, mais es-
pecial tem que ser o chefe que a comanda” (p. 111). Uma 
lição que tantos esquecem mas que Isaías Pires jamais esque-
ceu e, sobretudo, praticou. 

A sua longa experiência militar ensinou-lhe o pragmatismo, 
que se lhe revelou tão útil e expresso, por exemplo, na des-
confiança nas promessas dos políticos (p. 48). 

Sempre seguro do seu patriotismo e sangue português 
revela-se consciente do que fazia e defendia, evitando assim, 
convenientes actos de contrição que tantos dos seus 
camaradas fizeram após a mudança de regime. 
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Defendeu o “Império, que nasceu do sonho de um povo” 
(p. 11), numa África “que considera obra de Portugueses” 
(p. 88), onde conviviam portugueses de todas as cores, como 
o São Tomense, soldado Neto, que morreu na defesa da 
Pátria (p. 86). 

E, tal como eu, manifesta a sua dúvida sobre a legitimidade 
do que se passou e se o desfecho daqueles povos que con-
nosco partilharam 500 anos de história, foi efectivamente o 
que desejaram ou foram entregues ao que nunca deseja-
ram... Passados alguns decénios a resposta parece cristalina. 

Bem-haja Senhor Tenente-Coronel Isaías Pires por este im-
portantíssimo testemunho com que, uma vez mais, engran-
dece a sua figura de Soldado e Herói de Portugal.” 

Seguiu-se um animado convívio entre todos os presentes – 
Comandos de várias gerações que ali foram dar um abraço 
ao autor. 

A edição constituiu um êxito que se assinala, tendo a 2ª edi-
ção da obra saído do prelo quase logo de seguida.
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Em sessão realizada na Livraria Verney, em Oeiras, a 15 de 
Fevereiro de 2022, foi apresentada a nova edição revista e 
aumentada da obra “GUERRA, PAZ … E FUZILAMENTOS”, 
do Coronel Manuel Amaro Bernardo, integrada no Programa 
“Fim do Império”. 

Esta obra, cuja leitura se recomenda, foi apresentada pelo 
Coronel Cmd Raúl Miguel Folques, antigo Comandante do 
Batalhão de Comandos da Guiné, que afirmou: 

(…) Começo por prestar homenagem ao Coronel Manuel 
Bernardo, autor conhecido e reconhecido de vasta obra 
sobre a nossa história actual, nomeadamente, a guerra do 
Ultramar e a descolonização. Neste trabalho revela-se um 
observador atento e estudioso que meticulosamente nos 
conduz pelos meandros que levaram às execuções sumárias 
efectuadas na Guiné-Bissau na sua pós-descolonização. 

Este livro é um auxiliar precioso para o entendimento da saga 
vivida na Guiné de 1970 a 1974, com referência à “operação 
mar verde” que trata com profundidade e à grande ofensiva 
do PAIGC de 1973 em que atacou simultaneamente no norte 
Guidage e no sul Guilege. 1973 é ainda referido pela 
vantagem obtida pelo PAIGC quando da introdução do missil 
Strella em que as NT perderam a supremacia aérea que tinham 
sempre usufruido. Quando os primeiros Strellas explodiram 
causaram significativas perdas em aeronaves e pilotos e como 

1) o efeito surpresa sobre as nossas tropas foi absoluto 

2) as características do Strella eram desconhecidas  

3) a impreparação dos pilotos para fazerem frente ao Strella 
era total 

4) o avião Harvard – T6 presente no TO era particularmente 
vulnerável ao Strella 

As aeronaves existentes no TO foram utilizadas com muita 
prudência nos dias que se seguiram às primeiras baixas (o T6 
foi considerado não adequado ao TO e retirado). Na 
circunstância valeu o alto valor militar do Comandante da 
Base Aérea Coronel Pil. Av. Moura Pinto que rapidamente 
motivou e levantou o moral da tropa sob o seu comando.  

No pós 25 de Abril a problemática dos naturais que 
combateram por portugal, nomeadamente, do batalhão de 
comandos da Guiné (BCMSG), companhias de caçadores 
nativos, destacamentos de fuzileiros e mílicias é tratada com 
cuidado e isenção focando as posições dos intervenientes e 

onde se revelam as razões do díficil entendimento entre as 
partes e a duplicidade e má-fé do PAIGC.  

O capítulo “fuzilamentos clandestinos nas matas da Guiné” 
e seus anexos, impressionou-me especialmente e para ele 
chamo a vossa atenção pois não tinha a ideia de que a 
repressão levada a cabo pelo PAIGC tivesse provocado tantos 
mortos, pessoas que não tiveram qualquer hipótese de 
defesa, de contraditório mesmo de julgamento. 

Não queria acabar este depoimento sem dedicar algumas 
palavras aos comandos africanos do BCMDSG sobreviventes 
e que hoje em dia, fora algumas, poucas excepções, vivem 
miseravelmente na Guiné e cá em Portugal. Combateram 
com honra e valor e o seu esforço, o seu sacríficio, os serviços 
que prestaram não podem ser esquecidos.

“GUERRA, PAZ … 
E FUZILAMENTOS” 

Um livro do Coronel Manuel Amaro Bernardo
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A L Assembleia Geral da Associação de Comandos reuniu 
no dia 26 de Março de 2022 no Auditório Municipal César 
Batalha, em Oeiras. 

Os trabalhos, que decorreram com grande participação 
dos Sócios presentes, cumpriram a Ordem de Trabalhos 
da qual constava a discussão do Relatório e Contas 
referente ao ano de 2021 que foi aprovado por unani-
midade. 

Em seguida procedeu-se à eleição dos Órgãos Sociais da Associação 
para o triénio 2022/2025, tendo sido reeleitos para Presidente da  
Assembleia Geral o Sócio 1066, José Luís Pinto Ramalho, para Presi-
dente da Direcção Nacional o Sócio 90, José Lobo do Amaral, e para 
Presidente do Conselho Fiscal o Sócio 4093, Raúl Correia Monteiro. 

O Conselho Superior, nos termos estatutários, reuniu em data 
posterior tendo sido reeleito seu Presidente o Sócio 164, Júlio 
Ribeiro de Oliveira.

L  ASSEMBLEIA GERAL 
26 DE MARÇO DE 2022 

AUDITÓRIO MUNICIPAL MAESTRO CÉSAR BATALHA 
EM OEIRAS
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REUNIÃO COM PRESIDENTES, 
VICE-PRESIDENTE E TESOUREIROS  

DAS DELEGAÇÕES 
 
A Direcção Nacional convidou os Presidentes das Delegações, Vice-Presidentes e Tesoureiros para uma reunião que 
teve lugar no dia 22 de Outubro de 2022 no Regimento de Transmissões do Porto, tendo sido anfitriã a Delegação do 
Porto. 

XLIII ASSEMBLEIA 
DE DELEGADOS 

 
Realizou-se no dia 29 de Janeiro de 2022, no Auditório Coronel Cmd Gilberto Santos e Castro, da Delegação de Oliveira 
de Azeméis, a XLIII Assembleia de Delegados. 

»VIDA ASSOCIATIVA
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31ª EDP MEIA MARATONA 
DE LISBOA 2022 

 
O Exército, através do Regimento de Comandos, participou no dia 8 de Maio de 2022 na 31ª EDP Meia Maratona de 
Lisboa 2022. 
 
Com a sua participação, o Grupo de Comandos divulgou alguns valores fundamentais entre os quais a camaradagem, 
o espírito de sacrifício e a superação, potenciando o estreitamento das relações com a sociedade civil.
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DELEGAÇÃO DE CHAVES 
XXXI ACAMPAMENTO NACIONAL DE COMANDOS (IV INTERNACIONAL) 
12, 13, 14 e 15 de Agosto de 2022 – Pedras Salgadas (Centro Equestre – Quinta do Lameiro) 

34º ANIVERSARIO 
Realizou-se no dia 25 de Setembro de 2022, nas instalações da Sede da Delegação, o 34º Aniversário da Delegação 
com o seguinte programa: 

Concentração na Sede da Delegação – Casas dos Montes – Chaves e Assembleia Regional Eleitoral. 
Formatura geral e leitura do Código Comando. Homenagem aos mortos junto do “MEMORIAL CMD”. 
Romagem ao Cemitério e deposição de coroa de flores. Missa na Igreja da Misericórdia. Tarde de convívio.
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10 DE JUNHO 
DIA DE PORTUGAL  
DIA DO COMBATENTE

DELEGAÇÃO DE COIMBRA 
SOLIDARIEDADE 

No dia 17 de Março de 2022 foram entregues nos CTT de Pedrulha, Coimbra, vários pacotes com bens alimentares 
doados pela Delegação de Coimbra da Associação de Comandos, com destino à Ucrânia.
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38º ANIVERSÁRIO 
A Delegação de Coimbra celebrou, no dia 4 de Julho de 2022, o seu 38º Aniversário. Na cerimónia, que decorreu na 
Sede desta Delegação, estiveram presentes representantes da União de Freguesias Trouxemil – Torre de Vilela, Núcleo 
de Coimbra da Liga dos Combatentes, Núcleo de Coimbra da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, 
Associação dos Combatentes de Arganil, Direcção Regional do Centro dos Escoteiros de Portugal, tendo representado 
a Direcção Nacional, o seu Vice-Presidente, José Godinho de Sousa, além de membros da Delegação de Oliveira de 
Azeméis. 

O Presidente da Delegação, Cmd Manuel Sousa, ao usar da palavra referiu uma alegria imensa tanto em assinalar este 
marco histórico para a Delegação, assim como em poder reunir novamente os Sócios, Familiares e Amigos, depois de 
em 2021 o Aniversário ter sido assinalado apenas na presença de alguns elementos da Direcção.  

Além do convívio, a “estrela” da cerimónia foi uma “G3” em cerâmica, construída e oferecida pelo Vice-Presidente 
da Associação de Comandos, Cmd José Godinho de Sousa.

»VIDA ASSOCIATIVA
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ACÇÃO CÍVICA 
Presença da Associação de Comandos, representada pela Delegação de Coimbra, no dia 10 de Novembro de 2022 no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de Coimbra, na apresentação pública da Comissão Municipal de Protecção ao Idoso de Coimbra.
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ROMAGEM  
AOS CEMITÉRIOS 
No dia 1 de Novembro a Associação de 
Comandos fez a tradicional romagem 
a 21 cemitérios, visitando 26 sepulturas, 
situadas em 3 distritos (Coimbra, Aveiro 
e Guarda).
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104º ANIVERSÁRIO DO ARMISTÍCIO 
Presença da Associação de Comandos, Delegação de Coimbra, no 104º aniversário do Armistício da Grande Guerra 
de 1914-1918, seguido de imposição de medalha de Campanha a camaradas “Comandos”, no dia 16 de Novembro 
de 2022, no Núcleo da Liga de Combatentes de Coimbra.

ALMOÇO DE NATAL 
No dia 18 de Dezembro de 2022, realizou-se nas instalações da sede da Delegação de Coimbra o almoço de Natal.
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DELEGAÇÃO DE ÉVORA 
MEIA MARATONA ÉVORA/2022 

Cerca de duas dezenas de Comandos na reserva territorial, com o apoio logístico da Delegação de Comandos de 
Évora, correram na Meia Maratona de Évora/2022, que teve uma participação de 3 mil atletas e milhares de 
espectadores. Acontecimento de forte prestígio local, nacional e internacional, decorreu na ocasião em que Évora 
é candidata a Capital Europeia da Cultura de 2027 e foi integrada no programa Évora Património Mundial.
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DELEGAÇÃO DE GUIMARÃES 
CORRIDA CONTRA-RELÓGIO DOS ESCADÓRIOS DO BOM JESUS DO MONTE 

Realizou-se a 2 de Abril a 2ª Etapa da Corrida Contra-relógio dos Escadórios do Bom Jesus do Monte, com a participação 
de atletas em representação da Delegação de Guimarães e que vencerem nas seguintes classes: Sub-Femininos – Francisca 
Pereira; Séniores Masculinos – Nuno Pereira e Veteranos 50 Masculinos – Manuel Marques.

DELEGAÇÃO DE POMBAL 
A convite da Junta de Freguesia do Louriçal, a Delegação 
de Pombal fez-se representar na inauguração de um 
Monumento aos Combatentes na sede da freguesia, 
realizada no dia 21 de Novembro de 2021.
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DELEGAÇÃO DE LISBOA 
ASSEMBLEIA REGIONAL ELEITORAL 

Realizou-se a 22 de Julho, no Auditório Zemba, da Bataria da Laje, a Assembleia Regional da Delegação de Lisboa que elegeu 
para Presidente da Delegação para o triénio 2022/2025, o Sócio Jaime Silveira.
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47º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DE COMANDOS E MAGUSTO 
Cerimónia realizada na Bataria da Laje no dia 20 de Novembro.

Revista_MAMA_SUME_84_v-2023_PC_PP_MONTAGEM_final.qxp_Layout 1  06/02/2023  19:37  Page 105



CERIMÓNIA EVOCATIVA DO 25 DE NOVEMBRO DE 1975  
NA JUNTA DE FREGUESIA DE S. DOMINGOS DE BENFICA 
Cerimónia de descerramento de uma placa alusiva ao 25 de Novembro de 1975, realizada no dia 25 de Novembro de 
2022, no Parque Bensaúde, por iniciativa da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, com a presença do 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Eng. Carlos Moedas. 

Na cerimónia usou também da palavra o Presidente de Junta de Freguesia, Dr. José da Câmara, tendo a Associação 
sido representada por um Diretor Nacional e pela Direcção da Delegação de Lisboa.
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47º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DE COMANDOS 

No dia 11 de Novembro de 2022, a Delegação de Oliveira de Azeméis da Associação reuniu num jantar 
comemorativo do 47º Aniversário da Associação de Comandos. 

Participou, em representação da Direção Nacional, o Vice-Presidente José Maria Godinho de Sousa, que no seu 
discurso passou uma mensagem da importância e da missão que a Associação teve ao longo dos seus 47 anos 
de existência.  

No final, cantaram-se os parabéns à Associação de Comandos, com o tradicional corte do respetivo bolo de 
aniversário, encerrando-se com o grito “MAMA SUME” – pelo Comando mais antigo presente no jantar, Augusto 
Costa, Sócio 280.

DELEGAÇÃO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS 
ROMAGEM AOS CEMITÉRIOS 
Como é da tradição, elementos da Delegação de Oliveira de Azeméis percorreram no dia 1 de Novembro alguns dos 
cemitérios da sua região, onde nas sepulturas dos vários já falecidos evocaram a sua Memória.
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CEIA DE NATAL 

No dia 10 de Dezembro de 2022, na Delegação de Oliveira de Azeméis, Sócios e seus Familiares reuniram-se na retoma 
da tradicional Ceia de Natal. 

Participou, em representação da Direção Nacional, o Vice-Presidente José Maria Godinho de Sousa, que no seu discurso 
referiu o significado do Natal e também de sensibilização a uma ainda maior participação nas atividades associativas, 
apelando aos mais novos para convidarem os Comandos dos seus tempos a virem à Associação de Comandos, de 
forma a poder-se prolongar a longevidade desta insubstituível Associação de Comandos. 

A Ceia de Natal foi encerrada com o grito “MAMA SUME”, ordenado pelo Comando mais antigo presente no jantar, 
Augusto Costa, Sócio 280.
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DELEGAÇÃO DE PORTO 
46º ANIVERSÁRIO DA DELEGAÇÃO 

Jantar Comemorativo do 46º Aniversário da fundação da Delegação do Porto, realizado no dia 9 de Março de 2022 
no Castelo do Queijo.

ASSEMBLEIA REGIONAL ELEITORAL 

Eleição do Presidente da Delegação para o triénio 2022/2025, realizada no dia 6 de Maio de 2022 no Castelo do 
Queijo, tendo sido reeleito o Sócio José Moreira de Sousa.
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CEIA DE NATAL 

Ceia de Natal da Delegação do Porto, realizada no dia 16 de Dezembro de 2022 no Castelo do Queijo.
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CERIMÓNIA EVOCATIVA DO 25 DE NOVEMBRO DE 1975 
As cerimónias evocativas do 25 de Novembro de 1975 da Delegação do Porto tiveram início com uma romagem à 
sepultura do Ten. Cmd José Coimbra, caído nas operações militares desse dia, e às sepulturas do Coronel Cmd António 
Correia Dinis e de Humberto Pinto Morais. 

Seguiu-se uma cerimónia evocativa no Castelo do Queijo, tendo terminado com um almoço de convívio.
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DELEGAÇÃO DE SANTARÉM 
ALMOÇO CONVÍVIO 

Almoço/Convívio na sede da Delegação realizado no dia 18 de Junho de 2022, com a presença do Coronel Cmd Raúl 
Folques e do Ten. Coronel Cmd Manuel Isaías Pires.

ALMOÇO CONVÍVIO 

Realizou-se no dia 23 de Julho de 2022, um almoço convívio organizado pela Delegação, no restaurante Salarium nas 
Salinas de Rio Maior, do sócio da Associação de Comandos, José Lopes.

ROMAGEM AOS CEMITÉRIOS 

A 1 de Novembro, como é tradicional, realizou-se 
uma romagem de saudade às sepulturas dos Sócios 
falecidos.
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18º ANIVERSÁRIO DA DELEGAÇÃO 

Almoço comemorativo do 18º Aniversário da Delegação de Santarém realizado a 29 de Novembro de 2022.

ROMAGEM AO CEMITÉRIO DO ALANDROAL 

As Delegações de Lisboa, Évora e Santarém cumpriram no dia 18 de Novembro a tradicional romagem ao cemitério 
do Alandroal, onde prestaram homenagem ao 1º Sargento Cmd Roma Pereira, falecido em combate no Afeganistão.
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DELEGAÇÃO DE VISEU 
ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO 

Convívio realizado no dia 14 de Novembro, com Içar da 
Bandeira e leitura do Código Comando.

CERIMÓNIA EVOCATIVA  
DO 25 DE NOVEMBRO DE 1975 
A Delegação de Viseu lembrou a data do 25 de Novembro 
de 1975 com uma cerimónia do içar da Bandeira Nacional.

ALMOÇO CONVÍVIO 

Almoço seguido de Magusto, realizado no dia 19 de 
Novembro de 2022, na sede da Delegação de Viseu.

CONVÍVIO  
DO 96º CURSO DE COMANDOS 

Dia 3 de Dezembro, convívio dos participantes no 96º curso 
de Comandos, organizada pelo Comando Augusto Ferreira.
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CEIA DE NATAL 

No dia 10 de Dezembro de 2022, realizou-se o almoço de Natal no restaurante “O Cuco” em São João de Lourosa, 
com formatura e leitura do Código Comando no exterior.
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CONVÍVIOS DE COMPANHIAS 
1ª COMPANHIA 
Almoço/Convívio realizado no restaurante Mosteiro dos Leitões na Batalha.

15ª COMPANHIA 

A 15ª Companhia de Comandos realizou o seu Almoço/Convívio do 54º Aniversário em 7 de Maio de 2022 no 
restaurante Viamar em Alfeizerão, com a presença de cerca de 90 participantes entre Comandos, Familiares e 
Amigos. 

Foram Oradores o General Luciano Garcia Lopes, o Oficial Fernando Robles e Joaquim Patrício. 

Como é habitual viveu-se um ambiente de festa e de muita alegria com os reencontros, que muito dignificam a velha 
e histórica amizade da 15ª Companhia de Comandos. 

O Comando Joaquim Patrício é o responsável pela organização anual deste Almoço de Convívio.
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5ª COMPANHIA – MOÇAMBIQUE 

Por ocasião dos cinquenta anos do início da actividade operacional da 5ª CCmds de Moçambique, reuniu-se num 
almoço realizado no dia 10 de Junho de 2022 na Quinta do Encontro, na Anadia, o pessoal que a constituiu e amigos. 

Estiveram presentes o Tenente-General Júlio Faria de Oliveira, o Coronel José Belchior e dois instrutores do curso 
da 5ª CCmds, o José Loureiro e o Carlos Ahrens Teixeira. 

Foi então lançado o livro “5ª Companhia de Comandos de Moçambique”.
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Coronel Cmd Luís Gomes, Jorge Barata da Silva, Coronel Cmd Francisco Lopes Martins, 
José Luís Salema e Tenente-Coronel Cmd Rui Frazão (da esquerda para a direita) da 5ª 
CCMDS de Moçambique, responsáveis pela coordenação do livro.
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17ª COMPANHIA 

30º Convívio comemorativo dos 52 anos do regresso da Companhia – Bataria da Laje, 8 de Outubro de 2022.

19ª COMPANHIA 

Almoço/Convívio realizado no restaurante Ipiranga, em Águeda.
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29ª COMPANHIA 

Na celebração do 52º aniversário da 29ª Companhia de 
Comandos, em 31 de Julho de 2022, junto ao busto do 
Coronel Santos e Castro, na Bataria da Laje, o Coronel Cmd 
Florindo Baptista Morais proferiu a seguinte alocução: 
 

Exmo Senhor Coronel “Comando” Gilberto Santos e Castro, 

Meu Comandante: 

Dirijo-me a si aqui e hoje, na presença e em representa-
ção do pessoal da 29ª Companhia de Comandos, que 
comemora o 52º aniversário da sua formação para muito 
respeitosamente o reverenciar como “pai dos comandos”, 
criador emérito desta tropa excepcional, diferente de 
todas, não só pelo permanente corpóreo do seu lema  
“a sorte protege os audazes”, mas porque o meu 
comandante lhe soube imprimir no seu ADN, de forma 
indelével, aquilo que é fundamental para qualquer tropa, 
o seu valor anímico e a sua força psicológica de para além 
de ser capaz de realizar, ter o querer indómito de vencer, 
o não desfalecer perante as dificuldades, enfim o querer, para além de ser capaz e saber como fazer. 

Tive a felicidade de o conhecer em 1961, na Tapada de Mafra, onde no Vale Escuro o senhor testou os primeiros exer-
cícios de aplicação militar com fogo real, sobre um grupo voluntarioso de jovens aspirantes tirocinantes do quadro per-
manente. Recordo ainda a sobrevivência na foz do Falcão, quando no final, exaustos no chão, os noviços infantes 
terminaram a dar o grito da Artilharia. 

Mais tarde, em 70, havia de ser o meu comandante a receber-nos no CIC, em Luanda, onde sob o seu comando se formou 
a 29ª Companhia de Comandos que seguiu para Moçambique, onde tivemos a nova felicidade de ter como comandante o 
General Júlio Faria de Oliveira, aqui presente que cumprimento muito respeitosa e amistosamente pela sua estoicidade vol-
untariosa de estar aqui connosco, hoje, em condições de saúde precária, depois de um grave acidente, que afinal, graças a 
Deus, não foi mais que uma queda na máscara. 

Queria só recordar a imponência e a estatura grandiosa do meu comandante Santos e Castro, em parada, quando em pro-
fundo e completo silêncio se apresentava e com aquela voz bem funda gritava: PUNO... Palavra que era arrepiante. Ainda 
hoje vibro, só de pensar. 

A 29ª Companhia de Comandos, que 
muito me honro de ter comandado, 
veio a provar na guerra em Moçambique 
o seu valor operacional, que lhe valeu 
pelo esforço e dedicação de todos os 
seus elementos a Cruz de Guerra de 
1ª Classe, que ostenta garbosamente 
no seu guião. 

Os comandos desde sempre, até hoje 
e estou certo que no futuro, saberão 
honrar o nome do Coronel Gilberto 
Santos e Castro, como seu fundador e 
ideólogo. 

Que as minhas palavras se convertam 
em pétalas que lhe possamos lançar no 
rosto. 

Mama Sume.
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CÓDIGO COMANDO
O COMANDO ama devotadamente a sua PÁTRIA, estando sempre pronto a 
fazer por ela todos os sacrifícios. Constante exemplo de energia, de amor ao 
trabalho, de dedicação e lealdade aos chefes, não discute as ordens que recebe, 
não admite nem conhece embaraços ou resistências à sua integral execução.

Remove todos os obstáculos ao fiel e exacto cumprimento dos seus deveres 
sejam quais forem as dificuldades a que tenha de se sujeitar, sem procurar que 
outrem tome à sua conta o que lhe incube fazer.

O COMANDO pratica a camaradagem e procura assegurar a solidariedade 
moral entre todos os seus irmãos de armas, mas não aceita a indignidade nem a 
desobediência, nem o desrespeito pelas regras da disciplina e da honra. Sempre 
disposto a auxiliar quem precisa do seu apoio material ou do seu amparo moral, 
quer na paz, quer na guerra, e em frente do inimigo afirma-se constantemente 
pessoa de carácter.

O COMANDO ama as responsabilidades. Sempre pronto a comandar e  
disposto a obedecer, não admite a suspeita de haver nos seus superiores  
a intenção de oprimi-lo ou de, por qualquer forma, o diminuir. Porque é sua 
constante preocupação agir como verdadeiro COMANDO tem nos seus chefes 
ou comandantes a mais segura confiança e a mais acrisolada fé.

Sempre generoso na vitória e paciente na adversidade, o verdadeiro COMANDO 
trata com solicitude, acarinha e estimula aqueles que lutam e sabem vencer 
todos os obstáculos. Não admite a mentira mas respeita os estóicos e abnegados 
que servem sem preocupação de paga ou de satisfação de interesses de qualquer 
natureza.

O carácter, a lealdade, a fidelidade, a obediência e a determinação são virtudes 
inalienáveis do COMANDO. Sejam quais forem os seus dotes de saber o 
COMANDO que as não possua ou despreze deve ser inexoravelmente privado
do seu título.

O COMANDO não foge ao perigo, não evita as situações que possam acarretar-lhe 
incómodos. Incumbido de uma missão, põe no cumprimento dela todas as suas 
possibilidades de actuação, todas as suas forças físicas, intelectuais e morais.
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ASSOCIAÇÃO DE COMANDOS CONDECORADA COM A 

ORDEM MILITAR DE CRISTO
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