
OS PÁRAS NA GUERRA 2.0
1º bipARA NA rEPÚBLICA cENTRO aFRICANA

POR MAJ PÁRA Henrique Carvalho

O TITULO DO PRESENTE ARTIGO É UM “REMAKE” DO LIVRO DE JOAQUIM M. MENSURADO, UM DOS LIVROS QUE 
ME TRANSMITIU A DIMENSÃO HUMANA E OPERACIONAL DOS PARAQUEDISTAS, E A RESILIÊNCIA DE UM POVO.
PASSADOS 57 ANOS OS PARAQUEDISTAS REGRESSAM A AFRICA, AGORA NA REPUBLICA CENTRO AFRICANA 
(RCA) SOB A ÉGIDE DAS NAÇÕES UNIDAS, COMO QUICK REACTION FORCE DO FORCE COMMANDER DA MINUSCA.
O 1º BATALHÃO DE INFANTARIA PARAQUEDISTA (1BIPARA), CONSTITUIU-SE COM 3ª FORÇA NACIONAL 
DESTACADA CONJUNTA/MINUSCA (3FND(CONJ)/MINUSCA), TENDO SIDO REFORÇADA POR ELEMENTOS DE 
OUTRAS UEO DO EXERCITO, CUJAS CAPACIDADES O 1BIPARA ORGANICAMENTE NÃO POSSUI, PERMITINDO TER 
UMA FORÇA EXPEDICIONÁRIA COM DIFERENTES CAPACIDADES, DEFINIDAS NO “STATEMENT OF REQUIREMENT” 
(SUR) PRECONIZADAS ENTRE O ESTADO PORTUGUÊS E AS NAÇÕES UNIDAS.
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Em Cima: Símbolo das NU, patch da 3FND(Conj)/MINUSCA, brevet Paraquedista e escudo do 1BIPara em madei-
ra local.
Em Baixo: Elementos da 3FND(Conj)/MINUSCA na projeção para BAMBARI, no helicóptero MI17 – PAKISTÃO.

de informações;

- Efetuar reconhecimentos na AOp;

- Proteger infraestruturas ou áreas sensíveis;

- Proteger entidades ou outras Forças;

- Efetuar operações de cerco e busca;

- Dirigir a ação de helicópteros de ataque.

Secundarias

Conduzir operações de extração/resgate, quan-
do autorizados superiormente por Portugal;

Efetuar atividades CIMIC de coordenação com 
entidades civis.

Todas as missões foram relevantes, pois permi-
tiram validar e alterar TTP, ficar com a perce-
ção real do povo da RCA, do conflito, da estrutu-
ra de comando da MINUSCA e dos nossos pares 
no terreno e desta forma adestrar a Força em 
termos de processos de tomada de decisão, 
planeamento e conduta no terreno. 

De salientar as Operações BAKALA STEEL 
BIRD e SUKULA, que fez despertar a opinião 
publica para uma nova realidade que a Força 
Portuguesa enfrenta na RCA, por reserva insti-
tucional, não se descreve os detalhes das ope-
rações, ficando as mesmas descritas de forma 
genérica e com fotos que ilustram a atividade 
nas mesmas.

BAKALA STEEL BIRD, operação conjunta e 
combinada, a norte de BAMBARI, na região de 
BAKALA, que visava a recuperação de um UAV 
caído em ambiente de montanha com densa 
floresta, que foi conseguida pela aterragem 
num maciço rochoso, deslocamento apeado, 
criação de uma HLZ para içar o UAV e retornar 
á HLZ.

Foi constituída uma Força Tarefa, com duas 
tripulações de helicópteros MI17 – PAKISTAO 
E SRILANKA –  e elementos técnicos dos UAV e 
elementos da 3FND(Conj)/MINUSCA.

A PARTIDA

A projeção do Destacamento Avançado da 
Força, com 21 elementos da 3FND(Conj)/
MINUSCA, deu-se a 18 de fevereiro de 2018, 
com a tarefa de receber as instalações, 
equipamentos e o funcionamento da 2FND/
MINUSCA, partida esta marcada pelo inten-
so Aprontamento da Força, pois embarcaram 
passados dois dias após a força ter recebido o 
Estandarte Nacional.

A projeção do grosso da 3FND(Conj)/MINUSCA 
foi em 05 de março 2018, deu-se a coberto 
de uma noite fria e chuvosa de Inverno, sem 
ribalta dos media, somente com a saudade dos 
que deixamos em casa e com a comoção dos 
familiares presentes, tendo marcado presença 
em Figo Maduro, camaradas Paraquedistas de 
diferentes gerações que não passaram desper-
cebidos, abraçando connosco este novo desa-
fio.

AS OPERAÇÕES (em 60 dias no TO) 

A 3FND(Conj)/MINUSCA, entrou em Teatro de 
Operações a 05 de março 2018, iniciou um 
período de adaptação e treino no TO de cerca 
de 3 semanas, que visou a condução de via-
turas, tiro (com as armas no TO), verificação 
de equipamentos, planos de carregamento e 
reconhecimentos.

Enuncia-se as dez tarefas que tipificam as 
tipologias de missões que a PRT QRF pode 
executar, sendo divididas em primarias (8) e 
secundarias (2), de salientar que em 60 dias de 
operações em TO, oito das mesmas já foram 
executadas e uma treinada, relevando desta 
forma a intensidade operacional do TO da RCA.

Primarias

- Executar missões de combate; 

- Executar patrulhas de segurança;

- Efetuar operações de vigilância e de recolha 
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OPERAÇÃO SUKULA

Operação conjunta e combinada, que visava a 
neutralização de Grupos Armados no 3º distrito 
de BANGUI, com a QRF PRT na execução desta 
operação na “operação decisiva”,  destaca-se 
por ser a primeira operação de combate urbano 
noturno (favela) em uma força militar portu-
guesa participou, sendo de extrema impor-
tância marcar e referir este facto, pois desta 
forma as Tropas Paraquedistas, assumem em 
Portugal a experiencia em planeamento, con-
dução e execução de operações em ambiente 
urbano. Os resultados da Operação SUKULA, 
no que concerne a QRF PRT, realça-se a captura 
de armamento e outros artigos e a captura de 4 

elementos do Grupo Armado. Um paraquedista 
ficou ferido devido a ter sido atingido com um 
estilhaço de granada na omoplata, que con-
tinuou a missão, sendo assistido aquando do 
regresso ao Campo M’POKO. 

OS MILITARES 

A mais valia da 3FND(Conj)/MINUSCA, são as 
pessoas, independentemente da especialidade, 
demonstram diariamente o seu valor “humano” 
e profissional, nunca regateando esforços para 
o cumprimento das tarefas e missões.

Aos Praças pelo desempenho formidável e dis-

Bairro tipo “Favela” no 3º ditrito de Bangui;Em Cima: Elementos da 3FND(Conj)/MINUSCA na HLZ, no início e durante o deslocamento apeado para a zona 
do CRASH SITE.
Em Baixo: Transporte do UAV por elementos FRA e da PRT QRF, após terem criado uma zona de passagem para 
o UAV.
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fonema ou mensagem, esta missão também é 
feita por vós, um obrigado, pelo apoio, incenti-
vo e sentimento que n os transmitem. 

ÁS TROPAS PARAQUEDISTAS

Africa foi o inicio do empenhamento opera-
cional das Tropas Paraquedistas, volvidos 57 
anos, estamos de regresso.

A tecnicidade, resiliência e capacidade de anali-
sar e aprender é o garante do sucesso e ineren-
te cumprimento das missões.

Em 60 dias de missão, já estivemos em contato 
três vezes, alvo de armas de tiro tenso, grana-
das de mão, pedras e paus, mas estamos ilesos, 
pois preparamo-nos em Portugal e adaptamo-
-nos na RCA.

As Tropas Paraquedistas unem a memoria do 
passado com a realidade do presente. 

Cito o lema do Regimento de Paraquedistas 
Australiano - “Knowledge dispels fear” e uma 
frase do General James Gavin, US ARMY - 
“Show me a man who will jump out of an air-
plane, and I’ll show you a man who’ll fight.”, 
são verdades escritas, que são os pilares das 
Tropas Paraquedistas, que desde 1961, hon-
ram a Bandeira que beijaram na CASA MÃE, e 

lutam não por ideais abstratos, mas uns pelos 
outros, por sermos AMIGOS, honrando o brado 
Paraquedista.

QNPVSC

tal sentimento que une as pessoas... 

Cada um do seu jeito, mas com algo em comum, 
a saudade e o momento do reencontro.

Ás mães que carregam filhos no ventre, que 
não têm a presença do toque do PAI, têm de 
cruzar as mãos em volta da barriga, pois o PAI 
tem um colete e arma nas mãos, em breve 
estará aí. 

Aos filhos que nasceram que ainda não conhe-
ceram o PAI, está para breve o encontro. 

Aos filhos que não podem brincar com os PAIS, 
façam uma lista das brincadeiras a fazer, pois 
estamos ansiosos de participar nelas. 

As nossas esposas/esposos, obrigado, por nos 
quererem em casa, dizerem que fazemos falta 
em casa, que tem saudades, que as crianças 
têm saudades, que tudo é mais difícil em casa 
por estarmos fora, obrigado, fazemos de conta 
que não ouvimos, mas mantêm-nos despertos 
e resolutos, pois sabemos que temos de voltar.

Aos Pais, Irmãos e Avôs, a Pátria agradece, 
orgulhem-se dos vossos, vamos diferentes cer-
tamente, diferentes no olhar, no sorrir, no sen-
tir, mas ao chegarmos a casa, junto de vós, até 
a agua vai ter “sabor”.

Ás nossas famílias que esperam por um tele-

creto, sendo o exemplo de resiliência humana, 
pelo pó que recebem, pelo sono que combatem, 
pelo discernimento que se impõe quando se 
aperta o gatilho, pelas vidas que salvaram e 
persevão, tudo isto que lhes é exigido apesar da 
jovem idade, nada os impediu de serem os per-
sonagens e protagonistas deste novo capitulo 
de historia das Tropas Paraquedistas, que é 
único na historia do Exercito e Forças Armadas 
Portuguesas. 

Aos Oficiais e Sargentos da 3FND(Conj)/
MINUSCA, e em particular aos do 1BIPara, que 
são os pilares desta casa, pela permanência 
continuada no 1BIPara, recusando a comodi-
dade de outras funções, permanecem, inteiros 
e íntegros, na vontade de servir e a ensinar os 
jovens Paraquedistas que integram o 1BIPara, 
a eles se deve os sucessos da missão.

Ao meu Comandante, TCor Inf Para João 
Bernardino, pelos valores e dimensão humana 
que nos transmite e por querer ser SOLDADO.

AS FAMILIAS

Se procurarmos o significado de família na 
internet ou nos livros, encontraremos infinitas 
definições, mas nenhuma será capaz de preen-
cher realmente a explicação procurada, para 

Tropas Paraquedistas, num dos objetivos na revista de compartimento. Avenida KOUDOUKOU no 3º distrito, movimento de retirada da Força da área do objetivo.

Tropas Paraquedistas, na limpeza de um dos objetivos, a responder ao fogo dos GA. 
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