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Almada, Outono de 2015
CARO CAMARADA,

Tenho mantido um sítio na internet [http://CC2702.EU] onde tenho vindo a
publicar algumas informações sobre a nossa comissão, alguns textos e fotografias,
muitas fotografias, sobre esses tempos e também sobre os encontros em que ainda
nos vamos vendo, e para o qual já tenho recebido alguns contributos (fotos),
esperando sempre que me cheguem cada vez mais colaborações dos camaradas.
Agora gostaria de dedicar mais tempo à História da nossa Companhia assim como à
nossa própria história (cada um de nós), pelo que te estou a enviar este
Questionário que peço para preencheres o máximo de itens que puderes. Isto se
não te importares com as revelações e que as deixes partilhar com os que te
acompanharam por aquelas andanças, e também com a massa anónima que procura
conhecer o que foi aquela “porra”.
Pensa, por exemplo, em como contaste (ou não contaste) à tua família. A maior
parte dos veteranos raramente partilhou esses momentos em família, guardando-os
no seu íntimo. Com a idade é que se começa a constatar a partilha com as gerações
seguintes, filhos já maduros e netos. Todos temos uma história para contar, ou
porque a vivemos directamente ou porque a sentimos próximo, com intervenientes
que eram nossos conhecidos, ou ainda mais, nossos amigos.
Se tiveres uma fotografia actual que queiras juntar também agradeço, para que
possam comparar o nosso ar de meninos, dantes, com o actual aspecto de membros
do concelho de anciãos (escreve o nome por trás).

Recebe um abraço do

Carlos Nascimento
(ex-Furriel Miliciano)

Questionário aos camaradas da CC2702 (Outono de 2015)
IDENTIFICAÇÃO:
Nome _______________________________________________________________________________
Data Nascimento ___/___/_____

Local de Nascimento ___________________________________

ANTES:
Onde vivias até ires para a tropa? _________________________________________________________
Já trabalhavas antes de ires para a tropa (S/N)? ____
DEPOIS:
Onde passaste a viver depois da disponibilidade? _____________________________________________
Que profissões tens desempenhado? ______________________________________________________
Constituíste família? _____ Antes ou depois da tropa? ____ Tens filhos? _______
DURANTE:
Memórias: Escreve em papel ou envia por e_mail o que a tua memória ainda retém de momentos
como:
Memo 1: A ida para Tomar (formar companhia, IAO, semana de campo).
Memo 2: A ida para a Amadora, o Embarque, as despedidas, a viagem e as suas paragens.
Tiveste amigos ou familiares na partida (S/N) ____?
Memo 3: A chegada a Mocîmboa da Praia. O desembarque nos batelões.
Memo 4: Os primeiros contactos com a picada, a ida para o Chitolo? A primeira noite.
Memo 5: Os tempos do Chitolo, o que foram as tuas angústias e momentos de descontracção.
Memo 6: As operações em que participaste, saídas em coluna ou patrulhamentos.
Tiveste confrontos directos com guerrilheiros? (S/N) ____?
Memo 7: Os tempos de Mocîmboa da Praia, como é que os viveste?
Memo 8: A Rotação da Companhia e a nova vivência no Chibuto, na Malvérnia ou em Doa/Tete.
Memo 9: O teu regresso a Lisboa e ao seio da família.
COMO A TROPA AFECTOU A TUA VIDA:
Tiveste problemas de integração na sociedade (S/N)? ______
Se Sim, quais __________________________________________________________________________
Dormias bem (S/N)? _____
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