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Guiné, 1967 – LFP «Deneb», P 365
(Post reformulado a partir de outro já publicado em 9 de Dezembro de 2011/7 de Dezembro de 2018)

Retalhos fotográficos da vida na LFP «Deneb», P 365

Em cima, a LFP «Deneb» amarrada ao tarrafo e,
em baixo, foto de família à proa, junto do conjunto da peça Oerlikon 20 mmm
e do lança-foguetes de 37 mm

No decorrer da vida operacional das Lanchas de Fiscalização Pequenas – LFP,
tal como na das outras unidades navais, competia-lhes o cumprimento de
missões pré-estabelecidas que incluiam, no início dos anos 60', operações ou
cruzeiros de vários dias, mais marcadamente no sul do território.
Alternavam entre momentos de pacífica fiscalização e patrulha, sem grandes
sobressaltos e com tempos de laser ou convívio possíveis, com momentos de
grande tensão em que, rapidamente, se tinha de trocar a cana de pesca pela
MG 42, a guitarra pelo lança-foguetes de 37 mm e a descontracção pelo eficaz
desempenho no posto que a cada um competia.

Na LFP «Deneb», tempo de laser com crocodilos e tubarões,
com recurso ao turco de uma LFG - Lancha de Fiscalização Grande,
a que está atracada, para suspender o "peixe".

Dependia muito dos locais onde estavam destinadas as missões e a disposição
peculiar de um inimigo que procurava sempre a surpresa como grande auxiliar
nos ataques ou emboscadas, muitas vezes ardilosamente montados.
Ainda que em alguns locais dos rios Cacheu, Cobade, Cumbijã e Cacine as
condições proporcionassem situações de vantagem aparentes para este tipo
de acções de emboscada, as unidades navais reagiam quase sempre de
imediato, com a experiência adquirida e no estado de prontidão aconselhado
para cada situação.

Tempo musical, mascotes, caixas de batata portuguesa e mais tarrafo

Ao longo dos 12 anos de conflito naquele território, a LFP «Deneb» foi apenas
uma das oito lanchas da classe «Bellatrix» atribuídas ao Comando de Defesa
Marítima da Guiné.
Neste caso específico, foi sempre comandada por oficiais da Reserva Naval
em todo o tempo de vida em que se manteve ao serviço da Marinha. Todas
estas unidades navais já aqui foram descritas pormenorizadamente ao longo
do tempo.
Sem qualquer preocupação de encadeamento de factos ou acontecimentos e

na ausência de enquadramento adequado aqui se inserem interessantes
registos fotográficos supostamente referentes ao ano de 1967, cedidos
amavelmente por um dos elementos da guarnição da lancha cuja atenção aqui
agradecemos.

Em cima, atracadas na asa esquerda da ponte-cais de Bissau: LFP «Deneb» - P 365,
LFP «Canopus» - P 364, LFG «Sagitário» - P 1131, LFG «Cassiopeia» - P373 e uma
outra LFG. Em baixo, o NM «Uíge» fundeado ao largo de Bissau
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