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DAS TROPAS PA'R.J4.·QUEDISTAS
1.

ANTECE~) ENTES

· Os acontecimentos de 28 de Setembro, de 11 de Março e da recente destruíçãG da Rádio Renascença em que as forças pára-quedistas foram uti
lizadas pelos <c ontra-revolucionâr 11os vieram consciencializar as Forças
Pára-Quedistas para a necessidade imperiosa de não tornarem a deixar-se engãnar pe a hierarquia e dis q iplina tradicionais repressivas.
'-'--==---:lf'\-ts~s~esenvoiveu-se no i ·nterior Gãs Forças - Pára-Qued i stas uma dinâmi
ca acção de conscienlização polittca que jamais permitisse a sua uti~
-liz.açao contra os objectivos sociJJ.istas da Revolução Portuguesa.
NÓs Pára-quedistas estamos com a g lasse trabalhadora e intransigentes
na defesa dos seus interesses. So~os uma força revolucionária ao serviço dos explorados e oprimidos.
Nesta conformidade não podemos ac J itar a decisão do CEMFA, General Mo
rais e Silva, ~m pretender destruir-nos ao despachar a passagem à dis
ponibilidade tbdas as praças e tr4nsferindo os restantes militares e
civis. Apoiando a atitude de abanq ono de 123 oficiais desta Unidade
desprezando a -transfer~ncia de se~viços e materiais à responsabilidade desses mesmos oficiais. o Gene~ al Morais e Silva, demonstrou clara
mente estar do~ado dos que defendem a hierarquia conservadora, tradi~
cional e repressiva; hierarquia esta incompativel com a hierarquia
consentidc::- e . disciplina revol'-!-c~o ri,á~ia. O abc::-ndono dess~s ·ofic~ais ~ ~
as pos-=t.=er•rorre'S>t:ontãdas de pOSTIJ~do---e EMYA vleram----nar· a 1..nda ma1..or an1..
mo a que se instalasse em nós uma forte e consciente disciplina e con
sequente maior operacionalidade.
2. QUE SE PASSOU NO 25 DE NOVEMBRO?

Afirmamos desde já que não se 1 tratou de nenhum golpe militar como estamos a ser acusados.
.
Não podendo aceitar mais as tomadas de posiç~o do CEMFA, contrar1as
ao interesse do Povo Portugu~s, decidimos comprovar a nossa operacionalidade e discipliná revoludionária n~ma vasta opera~ão e neutraliz~
ção das principais unidades da Força Aerea tendo em v1..sta a cont~s'!;a
ção directa de um General, militar que se afasta com as suas dec1soes
dos - objectivos da revolução democrát{ca e socialist~. As ocupaç5es fo
ram executadas com total ~xito, tendo nós, inclusivamente recebido, a
solidariedade da generalidade das praças e de sargentos e oficiais pro
gressistas das"' bases ocupadas.
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Aliás é -prova das nossas intenções a~ explicaç5es dadas a todo o pessoal das unidades logo após a ocupação.
3. APROVEITAMENTO DA OPERAÇÃO PELAS FORÇAS DE DIREITA.
A meio do dia 25 o CEMFA. General Costa Gomes, emitindo um comunicado
cujo teor não corresponde à divulgação das nossas intenç5es leva-nos
a confirmar as suspeitas do peso que a direita militar conservadora e
tradicional tem no prÓprio Conselho da Revolução e a sua influ~ncia
nas decis5es superiores.
Para esclarecr o povo portug~~s, na tarde do dia 25, decidimos emitir
o · comunicado êxpl:Lcativo da 'nossa justa luta. Esse comunicado, direito de resposta, só foi possivel ser lido na RTP mediante a solidarie-

da.de das unidades progress1stas de Li sboa que se coloc ' f!am ao nosso
lado e deram o seu total apoio i n ~ s sa flaz ao, para al~~ das sua~ posi
;5es jl assumidas de forte conte9tlç ~o ao _VI Governo e i nom~açio di
Vasco Lourenço para CMDT da RML.
! da mai~ element ar :jus·t i;et divulg :1r que estas un :tt1 ad s pro-gr ssistas
e -t.-i s-~oa. ~Hl vi ram dê t~epente atao , ·:'!-is . .r:> ~ _ .-a-gj;menta tte Comandos da
Amadora - unidade oontra~revolucicr 1aria e fàscista - ' êm que se justi
;C'ioasse da parte dessas mesm.a s uni #íades ... qualquer> operé çao golpista ou
semelhante, como agora d~!!soaradame· 1tê sao ama~ adas.
·
Gol:ee sim é aquilo . que o Reg1.mento.. de coman~ , essa unidade de mer ... ·
oenar ios, tenta executar, se n!o o mo e que se pode ocmpreender qu~
esteJam a ser presos ou tenham· mandato .dê captura os ofic iais ~ sar ..
gentos progressistas e revolucioná0ios com sobejas prcvas dada s na sua
luta ao lado dos explorados e opri nidos deste país .
Para
. o . lugar deste s militares estã) a ser nomeados re conhecidos reacc1.onar1.os.
NÓs -Pára-quedistas reafirmamos est1r com todas as for Ças revolucioná-~
rias portu~uesas não permitindo o olpe fascista que Iâira sobre o P~
vo Portugues e alertamos todos os nilitares pâra que os acompanhem.
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