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SANTARÉM	  

Conferência	  "As	  Forças	  Armadas	  do	  Portugal	  europeu"	  do	  ciclo	  de	  
conferências	  “A	  social-‐democracia	  para	  o	  século	  XXI”	  

11	  Julho	  2014	  

	  

Nuno	  Serra	  (Presidente	  da	  CPD)	  –	  Muito	  boa	  noite	  a	  todos.	  Queria	  começar	  por	  vos	  
cumprimentar	  a	  todos,	  agradecer	  a	  presença	  de	  todos	  vós	  e	  explicar-‐vos	  porque	  é	  
que	  estamos	  aqui	  hoje.	  A	  Nacional	  tem	  vindo	  a	  fazer	  um	  conjunto	  de	  ciclos	  de	  
conferências	  sobre	  a	  social-‐democracia	  no	  século	  XXI	  e	  isto	  no	  âmbito	  das	  
comemorações	  dos	  40	  anos	  do	  nosso	  partido.	  E	  em	  Santarém	  trouxe	  o	  tema	  que	  era	  
as	  Forças	  Armadas	  e	  o	  Portugal	  Europeu.	  E	  portanto	  dentro	  dessas	  comemorações	  
para	  no	  fundo	  homenagearmos	  aqueles	  que	  tiveram	  a	  coragem	  de	  em	  1974	  lançar	  
um	  novo	  rumo	  para	  Portugal,	  viemos	  aqui	  hoje	  e	  estamos	  aqui	  hoje.	  E	  vamos	  
começar	  por	  ver	  um	  filme	  que	  é	  a	  apresentação	  no	  fundo	  daquilo	  que	  era	  a	  ala	  
liberal	  naquela	  altura.	  Muito	  obrigado.	  

(filme)	  

Nuno	  Serra	  –	  Mais	  uma	  vez,	  boa	  noite.	  E	  eu	  queria	  começar	  a	  minha	  intervenção	  de	  
hoje	  por	  uma	  frase	  que	  acho	  que	  tem	  muito	  significado	  para	  todos.	  Quero	  começar	  
com	  Sá	  Carneiro:	  “Podemos	  sentir	  ou	  não	  vocação	  para	  o	  desempenho	  de	  atitudes	  
ou	  de	  cargos	  políticos,	  podemos	  aceitar	  ou	  não	  as	  condições	  em	  que	  estamos,	  
concordar	  ou	  não	  com	  a	  forma	  como	  a	  intervenção	  nos	  é	  facultada,	  mas	  não	  temos	  
o	  direito	  de	  nos	  demitirmos	  da	  dimensão	  política	  que,	  resultante	  da	  nossa	  liberdade,	  
da	  nossa	  inteligência,	  é	  essencial	  à	  condição	  dos	  homens.”	  E	  eu	  trago	  esta	  frase	  não	  
só	  para	  homenagear	  aquele	  que,	  há	  40	  anos	  atrás,	  lançou	  este	  que	  é	  o	  nosso	  
partido,	  mas	  também	  para	  homenagear	  aqueles	  que,	  em	  1974,	  e	  que	  estão	  aqui	  
hoje,	  tiveram	  a	  coragem	  de	  assumir	  esta	  nova	  realidade,	  esta	  nova	  política,	  este	  
novo	  partido,	  este	  nosso	  PPD/PSD.	  E	  a	  eles	  quero	  começar	  por	  lhes	  dar	  uma	  grande	  
salva	  de	  palmas	  e	  agradecer	  o	  que	  fizeram	  por	  nós.	  

Quero	  cumprimentar	  os	  nossos	  convidados,	  engenheiro	  Ângelo	  Correia	  e	  o	  general	  
Loureiro	  dos	  Santos,	  quero	  também	  cumprimentar	  o	  nosso	  vice-‐presidente	  do	  
partido,	  Dr.	  Matos	  Correia,	  quero	  cumprimentar	  o	  nosso	  companheiro	  e	  Secretário	  
de	  Estado,	  Octávio	  Oliveira,	  os	  meus	  colegas	  deputados	  Carina	  Oliveira	  e	  Vasco	  
Cunha,	  os	  presidentes	  de	  câmara,	  mas	  acima	  de	  tudo	  quero	  cumprimentar	  todos	  os	  
companheiros	  e	  companheiras	  que	  são	  os	  nossos	  militantes	  deste	  partido,	  somos	  
todos	  e	  não	  se	  distinguindo	  uns	  dos	  outros	  e	  portanto	  quero-‐vos	  cumprimentar	  a	  
todos	  e	  deixar	  aqui	  uma	  mensagem	  de	  muito	  apreço	  e	  de	  muito	  agrado	  pelo	  que	  



 

 3 

aqui	  hoje	  vieram	  estar	  e	  fazer.	  Quero	  cumprimentar	  também	  a	  minha	  Comissão	  
Política	  Distrital	  que	  trabalhou	  muito	  para	  que	  este	  evento,	  juntamente	  com	  a	  
Nacional,	  acontecesse,	  e	  quero	  também	  aqui	  neste	  cumprimento,	  aqui	  à	  minha	  
colega	  e	  companheira,	  e	  deputada	  também,	  Isilda	  Aguincha	  que	  está	  aqui	  também	  
connosco.	  	  

Eu	  hoje	  tinha	  previsto	  fazer	  no	  fundo	  uma	  apresentação,	  uma	  breve	  apresentação	  
aqui	  do	  PSD,	  do	  nosso	  partido.	  E	  tinha	  convidado	  um	  companheiro	  nosso	  que	  todos	  
conhecem	  que	  é	  o	  José	  Pulquério	  para	  estar	  aqui	  presente,	  mas	  por	  um	  infelicidade	  
e	  por	  um	  imprevisto	  pessoal,	  o	  José	  Pulquério	  telefonou-‐me	  há	  poucos	  minutos	  a	  
dizer	  que	  não	  podia	  estar	  presente.	  E	  portanto	  fiquei	  eu	  com	  a	  tarefa	  de	  falar	  um	  
bocadinho	  do	  PSD.	  E	  para	  mim	  isto	  não	  é	  uma	  tarefa	  fácil,	  porque	  é	  uma	  ousadia	  
para	  um,	  deixem-‐me	  dizer,	  um	  miúdo	  falar	  daquilo	  que	  é	  o	  nosso	  partido,	  destes	  40	  
anos	  do	  nosso	  partido	  no	  nosso	  distrito.	  E	  portanto	  eu	  peço	  que	  me	  desculpem	  essa	  
ousadia,	  mas	  que	  é	  com	  muito	  orgulho	  que	  eu	  hoje	  faço	  esta	  primeira	  intervenção.	  E	  
para	  termos	  a	  noção,	  o	  PSD	  no	  distrito	  de	  Santarém	  não	  era	  muito	  diferente	  daquilo	  
que	  era	  no	  país	  em	  1974.	  Portanto	  era	  o	  objectivo	  que	  passava	  pela	  conquista	  da	  
democracia	  e	  uma	  construção	  de	  uma	  sociedade	  plural,	  uma	  sociedade	  aberta	  a	  
todos,	  uma	  sociedade	  em	  que	  todos	  pudessem	  ter	  oportunidades	  iguais.	  Era	  aquilo	  
que	  também	  queríamos	  no	  distrito	  de	  Santarém.	  E	  foram	  tempos	  muito	  difíceis	  de	  
afirmação	  e	  de	  coragem.	  Em	  1974,	  a	  facilidade	  de	  ser	  militante	  do	  PSD	  não	  era	  a	  que	  
é	  hoje.	  Hoje,	  portanto	  com	  a	  abertura,	  com	  a	  liberdade,	  qualquer	  pessoa	  que	  se	  
identifique	  com	  o	  nosso	  partido	  não	  é	  perseguido	  por	  isso.	  Em	  ‘74,	  as	  coisas	  não	  
eram	  assim.	  Portanto	  havia	  uma	  dificuldade	  e	  realmente	  era	  de	  notável	  coragem	  
aqueles	  que	  quiseram	  realmente	  dar	  um	  novo	  significado	  àquilo	  que	  era	  a	  
democracia,	  o	  que	  era	  a	  política,	  o	  que	  era	  realmente	  o	  bem	  pela	  sociedade	  em	  
Portugal.	  E	  estes	  homens	  e	  mulheres	  que	  em	  ’74	  tiveram	  essa	  coragem	  fizeram	  
realmente	  uma	  revolução	  na	  democracia	  portuguesa.	  Tiveram	  comícios	  e	  sessões	  de	  
esclarecimentos	  que	  foram	  boicotados,	  em	  que	  não	  os	  deixavam	  falar,	  onde	  eram	  
apedrejados,	  onde	  havia	  escaramuças,	  mas	  continuaram.	  Continuaram	  e	  hoje	  
fizeram	  o	  que	  o	  PSD	  é	  hoje.	  E	  sem	  eles,	  efectivamente	  não	  tínhamos	  chegado	  a	  este	  
evento	  hoje	  aqui,	  não	  podíamos	  estar	  aqui	  todos	  a	  falar,	  nem	  podíamos	  hoje	  
realmente	  estar	  mais	  uma	  vez	  à	  frente	  dos	  destinos	  do	  país.	  E	  portanto	  nós	  nunca	  
devemos	  ter	  qualquer	  problema	  em	  referir	  o	  passado,	  honrar	  o	  passado,	  e	  acima	  de	  
tudo	  sentirmo-‐nos	  orgulhosos,	  orgulhosos	  daqueles	  que	  fizeram	  a	  nossa	  história.	  E	  a	  
nossa	  história	  começou	  com	  vocês	  todos	  e	  prosseguiu	  efectivamente	  aos	  dias	  de	  
hoje	  com	  aqueles	  que	  sentiram	  que	  deviam	  ser	  militantes	  do	  PSD.	  E	  esses	  homens	  
que	  eram	  os	  homens	  bons	  das	  terras,	  respeitados	  pela	  sociedade,	  pelos	  valores,	  
pelos	  seus	  princípios,	  e	  que	  com	  as	  suas	  vidas	  ajudaram	  o	  PPD	  a	  nascer.	  E	  aqui	  no	  
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distrito	  foi	  muito	  mais	  fácil.	  No	  norte,	  em	  Mação,	  Sardoal,	  Abrantes,	  Constância,	  
Tomar	  ou	  Ferreira	  do	  Zêzere,	  também	  no	  Oeste	  quer	  Alcanena	  e	  Vila	  Nova	  de	  Ourém	  
ou	  Rio	  Maior,	  também	  tivemos	  facilidades	  em	  começar,	  em	  nascer,	  começar	  a	  florir	  
aquilo	  que	  eram	  o	  laranja	  do	  PSD.	  Em	  Santarém	  também	  tivemos	  a	  sorte	  de,	  devido	  
às	  funções	  e	  características	  socioculturais,	  as	  pessoas	  aceitarem	  bem	  o	  partido,	  mas	  
noutros	  concelhos	  do	  nosso	  distrito	  foi	  muito	  difícil.	  E	  quer	  em	  Torres	  Novas,	  na	  
Golegã,	  Vila	  Nova	  da	  Barquinha,	  Entroncamento	  ou	  Chamusca,	  houve	  muitas	  
dificuldades	  a	  que	  o	  PSD	  nascesse.	  Mas,	  pior	  que	  esses	  ainda	  havia	  outros	  que	  era	  
Alpiarça	  que	  ainda	  hoje,	  um	  bastião	  comunista,	  não	  é?	  Almeirim,	  Salvaterra,	  Cartaxo,	  
Benavente	  e	  Coruche	  onde	  o	  PSD	  tinha	  muitas	  dificuldades	  em	  proliferar.	  Mas	  houve	  
um	  conjunto	  grande	  de	  homens	  e	  mulheres	  do	  nosso	  distrito	  que	  não	  baixaram	  os	  
braços.	  Que	  disseram	  que	  nós	  queremos	  que	  o	  PSD	  seja	  também	  um	  partido	  do	  
nosso	  distrito.	  E	  entre	  eles	  o	  Daniel	  António,	  o	  Anacleto	  Baptista,	  Firmino	  Matias,	  o	  
Abílio	  Mata,	  o	  Elvino	  Pereira,	  a	  Perpétua	  Marques,	  Pena	  Monteiro,	  Bento	  Baptista,	  o	  
Mário	  Albuquerque,	  o	  João	  Serrano,	  Joaquim	  Ferreira,	  Teixeira	  Antunes,	  Casimiro	  
Gomes	  Pereira,	  Américo	  Santos,	  Henrique	  Reis,	  Manel	  Inês,	  Bento	  Leão,	  o	  José	  
Pulquério,	  o	  Pereira	  da	  Silva,	  o	  Porfírio	  Rodrigues,	  o	  José	  Poitier,	  o	  engenheiro	  Eurico	  
Saramago,	  o	  meu	  amigo	  engenheiro	  Eurico	  Saramago,	  o	  José	  Alberto	  Roque,	  o	  
saudoso	  Leonardo	  Ribeiro	  de	  Almeida,	  o	  Prof.	  Adelino	  Cruz,	  a	  Prof.	  Helena	  Stoffel,	  o	  
Marques	  Montargil,	  o	  António	  Zé	  Comilheiro,	  o	  Vasco	  Sousa,	  o	  Carlos	  Ferreira,	  o	  
Guilherme	  Coelho	  dos	  Reis,	  o	  Teixeira	  Lino,	  entre	  muitos	  outros.	  Estes	  foram	  os	  
homens	  que	  fizeram	  o	  nosso	  distrito	  laranja.	  Muito	  obrigado.	  	  

E	  hoje	  foram	  esses	  homens	  e	  mulheres	  que	  deram	  o	  exemplo	  para	  que	  o	  PSD	  hoje	  
seja	  uma	  força	  muito	  maior	  neste	  distrito,	  que	  seja	  realmente	  um	  partido	  muito	  
sólido,	  muito	  robusto,	  e	  com	  um	  grande	  futuro	  pela	  frente.	  E	  o	  PSD	  nasceu,	  cresceu,	  
organizou-‐se	  consolidou-‐se,	  começou	  a	  viver,	  a	  respirar	  e	  a	  ambicionar	  novas	  
fronteiras.	  E	  então,	  nas	  eleições	  de	  1976	  conquistou	  3	  câmaras	  municipais:	  Ferreira	  
do	  Zêzere,	  Mação	  e	  Rio	  Maior.	  Três	  anos	  depois,	  conquistava	  8	  câmaras	  municipais:	  
5	  em	  coligação	  com	  a	  Aliança	  Democrática	  que	  foi	  Alcanena,	  Mação,	  Rio	  Maior,	  
Tomar	  e	  Torres	  Novas	  e	  3	  enquanto	  PSD,	  PPD/PSD:	  Constância,	  Ferreira	  do	  Zêzere	  e	  
Vila	  Nova	  da	  Barquinha.	  E	  eu	  aqui,	  deixem-‐me	  fazer	  um	  cumprimento	  muito	  grande	  
aos	  cinco	  actuais	  Presidentes	  da	  Câmara	  deste	  distrito	  do	  PSD.	  Dizer-‐lhes	  que	  tenho	  
um	  orgulho	  enorme	  neles.	  Tenho	  uma	  profunda	  admiração	  que	  eles	  sejam	  
realmente	  os	  nossos	  porta-‐estandarte	  deste	  partido.	  E	  neles	  quero	  realmente	  
cumprimentar	  e	  reconhecer	  todos	  os	  autarcas,	  todos	  os	  Presidentes	  de	  Câmara,	  
Vereadores,	  Presidentes	  de	  Assembleias	  Municipais,	  membros	  de	  Assembleias	  
Municipais	  e	  Presidentes	  de	  Junta	  que	  desde	  1974	  têm	  dado	  a	  cara	  pelo	  nosso	  
partido.	  E	  foram	  esses	  homens	  e	  mulheres,	  que	  são	  a	  primeira	  voz	  das	  pessoas	  
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perante	  a	  política	  que	  têm	  que	  ser	  reconhecidos	  também.	  E	  eu	  quero	  aqui	  um	  
grande	  agradecimento	  a	  todos	  os	  autarcas	  do	  PSD	  desde	  1974.	  	  

Mas	  neste	  percurso,	  e	  o	  PSD	  crescendo,	  claro	  que	  tivemos	  o	  nosso	  percurso	  com	  o	  
nosso	  órgão	  distrital.	  E	  estiveram	  vários	  companheiros	  que	  se	  destacaram	  nessas	  
funções	  e	  eu	  não	  posso	  deixar	  de	  os	  referir:	  Casimiro	  Gomes	  Pereira,	  José	  Manuel	  
Pereira	  da	  Silva,	  José	  Eduardo	  Marçal,	  Miguel	  Relvas,	  Carlos	  Coelho,	  o	  meu	  amigo	  
Vasco	  Cunha	  e	  a	  Isaura	  Morais.	  E	  estes	  homens	  e	  mulheres	  foram	  aqueles	  que	  
realmente	  dentro	  dos	  princípios	  do	  PSD	  e	  dos	  valores	  fizeram	  com	  que	  isto	  
acontecesse	  nos	  últimos	  40	  anos.	  E	  peço-‐vos	  que	  a	  eles	  também	  uma	  grande	  salva	  
de	  palmas	  e	  um	  grande	  agradecimento	  pelo	  que	  fizeram	  por	  nós	  e	  pelo	  PSD.	  Eu	  vou	  
continuar	  a	  pedir	  palmas,	  vocês	  vão-‐se	  cansar,	  mas	  a	  gente…	  vamos	  animando	  o	  
discurso.	  	  

O	  PSD	  também,	  com	  este	  crescimento,	  com	  esta	  autonomia,	  com	  esta	  sustentação	  
passou	  também	  a	  ter	  possibilidades	  e	  a	  ter	  pessoas	  que	  integravam	  governos	  e	  
tivemos	  uma	  pessoa	  que	  foi	  mesmo	  Presidente	  da	  Assembleia	  da	  República.	  E	  aqui	  
faço	  o	  reconhecimento	  ao	  Dr.	  Leonardo	  Ribeiro	  de	  Almeida.	  Foi	  um	  homem	  que	  
realmente	  marcou	  o	  PSD	  no	  distrito,	  mas	  acima	  de	  tudo	  levou	  o	  distrito,	  o	  nome	  de	  
Santarém	  a	  níveis	  mais	  altos.	  Naquela	  altura,	  Santarém	  era	  reconhecida	  pelas	  
pessoas	  que	  estavam	  nessa	  altura	  nos	  lugares	  mais	  cimeiros	  e	  Leonardo	  Ribeiro	  de	  
Almeida	  realmente	  fez…	  foi	  marcante	  para	  a	  história	  e	  ainda	  hoje	  aqui	  
comentávamos	  que	  Leonardo	  Ribeiro	  de	  Almeida	  conseguiu	  obrigar	  com	  que	  o	  
Presidente	  Mário	  Soares	  fizesse	  uma	  revisão	  constitucional.	  E	  portanto	  era	  um	  
homem	  de	  convicções,	  um	  homem	  de	  valores,	  e	  que	  hoje	  mostra	  aquilo	  que	  são	  os	  
homens	  do	  PSD	  no	  distrito	  de	  Santarém.	  Homens	  de	  barba	  rija,	  com	  pêlo	  na	  venta,	  
que	  acreditam	  nos	  valores	  e	  nos	  princípios	  pelos	  quais	  foram	  eleitos,	  mas	  acima	  de	  
tudo	  acreditam	  naquilo	  que	  podem	  fazer	  pelas	  pessoas.	  E	  eu	  quero	  deixar	  desde	  já	  
um	  agradecimento,	  já	  póstumo,	  não	  é?	  Mas	  ao	  Leonardo	  Ribeiro	  de	  Almeida	  por	  
tudo	  o	  que	  ele	  fez	  pelo	  nosso	  distrito.	  E	  nos	  governantes	  tivemos	  o	  Vasco	  Portugal,	  
Miguel	  Relvas	  e	  Octávio	  Oliveira	  que	  aqui	  está	  hoje	  connosco,	  e	  que	  em	  todos	  temos	  
muito	  orgulho,	  porque	  assumir	  uma	  pasta	  governativa,	  assumir	  aquilo	  que	  é	  a	  
gestão	  de	  um	  país,	  no	  fundo	  é	  aquilo	  mais	  dignificante	  que	  temos	  quando	  estamos	  
na	  política.	  E	  todos	  eles,	  em	  cada	  acção	  que	  têm,	  em	  cada	  atitude	  que	  tomam,	  
honram,	  orgulham	  e	  dignificam	  o	  PSD.	  E	  eu,	  como	  Presidente	  da	  Comissão	  Política	  
Distrital,	  muito	  me	  honra	  tê-‐los	  lá.	  Ter	  os	  que	  estiveram	  e	  o	  Octávio	  que	  está	  agora,	  
e	  dizer	  que	  realmente	  são	  para	  nós	  um	  grande	  orgulho.	  Muito	  obrigado.	  	  

E	  claro	  que	  tivemos	  muitos	  nomes	  que	  serviram	  o	  PSD,	  o	  PPD/PSD,	  quer	  na	  
Constituinte,	  quer	  em	  diversas	  legislaturas	  na	  Assembleia	  da	  República:	  o	  Joaquim	  
Silva	  Lourenço,	  Furtado	  Fernandes,	  o	  Leonardo	  Ribeiro	  de	  Almeida,	  o	  José	  Guilherme	  
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Coelho	  dos	  Reis,	  o	  Miguel	  Relvas,	  o	  Mira	  Amaral,	  o	  Carlos	  Coelho,	  o	  Marques	  
Guedes,	  o	  Morais	  Sarmento,	  o	  António	  Fidalgo,	  o	  Mário	  Albuquerque,	  o	  Eduardo	  
Casimiro,	  o	  Anacleto	  Baptista,	  o	  Fernando	  Condesso,	  Casimiro	  Gomes	  Pereira,	  o	  
Abílio	  Rodrigues,	  o	  Ribeiro	  dos	  Santos,	  a	  Paula	  Carloto,	  José	  Manuel	  Cordeiro,	  o	  
Pacheco	  Pereira,	  o	  Pereira	  da	  Silva,	  o	  Vasco	  Cunha,	  o	  António	  Campos,	  o	  Pedro	  
Marques,	  o	  João	  Moura,	  Natália	  Carrascalão,	  Anabela	  Matias,	  Humberto	  Lopes,	  
Mário	  Santos,	  a	  Maria	  Isilda	  Aguincha,	  a	  Carina	  Oliveira,	  o	  Duarte	  Marques.	  E	  estes,	  e	  
eu	  próprio,	  mas	  abstenho-‐me	  de	  falar,	  mas,	  a	  eles	  todos	  eu	  quero	  fazer	  um	  grande	  
agradecimento,	  porque	  efectivamente	  só	  quem	  está	  como	  deputado,	  só	  quem	  passa	  
pela	  Assembleia	  da	  República	  só	  quem	  sabe	  o	  que	  é	  muitas	  vezes	  assumir	  as	  
dificuldades,	  o	  que	  é	  dar	  a	  cara,	  e	  lutar	  muitas	  vezes	  pelos	  problemas	  que	  tem	  um	  
distrito	  é	  que	  pode	  perceber	  que,	  ser	  deputado,	  estar	  na	  Assembleia	  da	  República	  
não	  é	  muitas	  vezes	  aquela	  função	  que	  todos	  julgam	  que	  é	  tudo	  fácil	  e	  tudo	  aparece	  
feito,	  e	  traz	  realmente	  muitas	  dificuldades.	  E	  estes	  homens	  que	  fizeram	  isto,	  que	  
fizeram	  o	  que	  fizeram	  por	  Santarém,	  e	  que	  conseguiram	  as	  conquistas	  que	  tivemos	  
até	  hoje,	  merecem	  todo	  o	  nosso	  reconhecimento.	  E	  portanto	  aos	  deputados,	  aos	  
que	  foram	  e	  aos	  que	  são,	  eu	  quero	  dizer	  que,	  além	  de	  ser	  do	  PSD	  distrital	  e	  terem	  
todo	  o	  nosso	  apoio,	  eu	  quero	  dizer	  que	  realmente	  Santarém,	  e	  aqui	  não	  é	  só	  o	  PSD,	  
e	  como	  habitante	  de	  Santarém,	  quero	  dizer	  que	  é	  um	  grande	  orgulho	  tê-‐los	  como	  os	  
nossos	  representantes	  na	  casa	  da	  democracia	  e	  que	  espero	  que	  continuem	  a	  fazer	  
este	  excelente	  trabalho,	  a	  dar	  estas…	  realmente	  a	  honrar	  o	  nome	  da	  nossa	  terra,	  
porque	  sem	  eles	  hoje	  com	  certeza	  Santarém,	  o	  distrito	  de	  Santarém,	  não	  seria	  o	  
mesmo.	  	  

Mas	  também	  temos	  uma	  representatividade	  fora	  da	  Europa!	  E	  não	  nos	  podemos	  
esquecer	  do	  Carlos	  Coelho,	  o	  nosso	  companheiro	  Carlos	  Coelho	  que	  realmente	  é	  o	  
nosso	  deputado	  europeu	  que	  tem	  estado	  na	  Europa	  e,	  portanto,	  Santarém	  não	  se	  
limitou	  a	  ficar	  dentro	  das	  portas	  e	  saiu	  lá	  para	  fora.	  Não	  são	  só	  alguns	  nomes.	  Estes	  
foram	  aqueles	  que	  tiveram	  a	  oportunidade	  para	  representar	  o	  PSD.	  Haverá	  muitos	  
mais	  que	  terão	  essa	  no	  futuro.	  Mas	  sem	  todos	  os	  militantes,	  sem	  este	  partido	  
enorme,	  sem	  este	  partido	  que	  nos	  leva	  a	  qualquer	  lado,	  sem	  este	  partido	  que	  nos	  dá	  
este	  apoio,	  não	  era	  possível	  a	  nenhum	  destes	  nomes	  ter	  estado	  onde	  estavam.	  E	  
portanto	  se	  há	  aqui	  alguém	  que	  temos	  que	  reconhecer,	  nós	  que	  estamos	  nestas	  
funções,	  é	  ao	  partido	  e	  aos	  nossos	  militantes.	  E	  a	  vocês	  um	  muito	  obrigado,	  porque	  
sem	  vocês	  não	  era	  possível.	  

Mas	  há	  aqui	  um	  grupo	  de	  pessoas	  que	  eu	  acho	  que	  todos	  nós	  temos	  que	  
reconhecer.	  E	  essas	  pessoas,	  aqueles	  mais	  jovens,	  aqueles	  mais	  irreverentes	  que	  são	  
a	  JSD,	  e	  aqui	  estão	  muitos,	  são	  realmente	  aqueles	  que	  têm	  um	  papel	  fundamental.	  
Primeiro	  porque	  os	  que	  são	  hoje	  da	  JSD	  vão	  ser	  do	  PSD	  e	  portanto	  vão	  ocupar	  estes	  
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lugares	  que	  eu	  aqui	  estou	  a	  fazer,	  portanto	  são	  os	  próximos.	  E	  depois	  porque	  muitas	  
vezes	  são	  aqueles	  que	  nos	  fazem	  pensar	  em	  coisas	  que	  nós	  normalmente	  não	  
pensamos,	  porque	  com	  a	  evolução	  dos	  tempos,	  há	  uns	  tempos	  atrás	  nós	  ainda	  
brincávamos	  com	  os	  matraquilhos;	  agora	  é	  os	  iPads,	  é	  os	  jogos,	  portanto	  vamos	  
evoluindo	  nas	  coisas.	  E	  portanto	  são	  este…	  Esta	  juventude,	  esta	  irreverência,	  esta	  
forma	  de	  estar	  que	  ajuda	  também	  o	  PSD	  a	  crescer.	  E	  portanto	  eu	  não	  podia	  passar	  
aqui	  hoje	  sem	  dizer	  que,	  reconhecer	  e	  homenagear	  os	  40	  anos	  do	  PSD	  é	  
homenagear	  também	  os	  jovens	  e	  a	  JSD.	  E	  portanto	  a	  eles,	  aos	  jovens,	  muito	  
obrigado	  por	  nos	  acompanharem	  nestes	  últimos	  40	  anos	  e	  espero	  que	  nos	  
continuem	  a	  acompanhar	  por	  muitos	  mais.	  

Eu	  não	  me	  quero	  alongar	  muito	  mais,	  mas	  quero-‐vos	  dizer	  simplesmente	  que	  a	  mim	  
muito	  me	  orgulha	  pertencer	  a	  este	  partido,	  muito	  me	  orgulha	  pertencer	  a	  esta	  
família.	  Porque	  nós	  para	  além	  de	  um	  partido	  somos	  uma	  família.	  E	  há	  famílias…	  nas	  
famílias	  nós	  podemos	  nos	  dar	  bem	  ou	  mal	  com	  alguns,	  mas	  somos	  sempre	  família.	  E	  
nos	  momentos	  da	  verdade,	  nos	  momentos	  de	  aflição,	  estamos	  sempre	  juntos.	  
Sempre	  unidos	  e	  sempre	  ao	  lado	  uns	  dos	  outros.	  E	  isto	  foi	  o	  que	  eu	  aprendi	  nos	  
últimos	  anos	  que	  eu	  tive	  o	  partido.	  Não	  sou	  um	  militante	  com	  40	  anos.	  Sou	  um	  
militante	  com	  15	  anos	  ou	  20	  anos.	  E	  só	  comecei	  a	  ter	  umas	  funções	  mais	  activas	  há	  8	  
anos,	  9	  anos	  atrás,	  mas	  fui	  aprendendo	  aquilo	  que	  eu	  no	  fundo	  às	  vezes	  passava	  por	  
cima	  com	  facilidade	  que	  era	  esta	  união,	  esta	  ligação	  entre	  os	  militantes.	  Eu	  hoje	  
tenho	  a	  certeza:	  realmente,	  isto	  é	  uma	  família.	  Somos	  uma	  família	  e	  é	  com	  grande	  
orgulho	  que	  eu	  pertenço	  a	  esta	  família.	  E	  quero-‐vos	  dizer	  também	  que,	  para	  além	  de	  
ser	  um	  orgulho	  pertencer	  a	  este	  partido,	  é	  um	  orgulho	  pertencer	  a	  um	  partido	  que	  
soube	  evoluir	  no	  tempo,	  sem	  deixar	  o	  seu	  vínculo	  social	  democrático,	  sem	  deixar	  a	  
preocupação	  com	  os	  que	  mais	  precisam.	  É	  um	  orgulho	  pertencer	  a	  um	  partido	  que	  
além	  de	  ter	  sido	  já	  chamado	  para	  governar	  o	  país,	  teve	  na	  sua	  história	  o	  espírito	  de	  
missão,	  a	  coragem	  e	  a	  força	  para	  recuperar	  Portugal	  três	  vezes	  de	  uma	  situação	  de	  
resgate	  financeiro	  externo	  como	  estamos	  a	  viver	  agora.	  E	  só	  um	  partido	  com	  uma	  
força	  interna	  muito	  grande	  que	  assume	  que	  a	  prioridade	  é	  Portugal,	  tem	  coragem	  de	  
assumir	  o	  país	  nas	  condições	  mais	  difíceis,	  nas	  condições	  mais	  austeras,	  nas	  
condições	  mais	  ríspidas,	  e	  fazer	  disso	  a	  sua	  causa	  e	  o	  seu	  espírito	  de	  trabalho.	  E	  
portanto	  o	  PSD	  é	  feito	  disto,	  é	  feito	  de	  espírito	  de	  combatividade,	  é	  feito	  de	  causas,	  
é	  feito	  de	  amor	  por	  Portugal,	  é	  feito	  por	  aqueles	  que	  realmente	  interessam	  que	  são	  
todos	  os	  portugueses.	  Mas	  orgulho-‐me	  também	  num	  partido	  que	  acredita	  que	  
consegue	  fazer	  que	  cada	  um	  faz	  parte	  da	  sociedade,	  cada	  um	  deve	  fazer	  mais	  pela	  
sociedade,	  e	  não	  esperar	  que	  a	  sociedade	  faça	  por	  ele.	  Um	  partido	  que	  defende	  o	  
homem	  como	  um	  indivíduo	  de	  plenos	  poderes;	  que	  pode	  ter	  propriedade	  privada,	  
mas	  que	  nunca	  esquece	  um	  estado	  social	  que	  ajuda	  os	  que	  mais	  precisam.	  Um	  
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partido	  que	  trabalha	  para	  defender	  os	  interesses	  de	  um	  povo	  e	  não	  para	  defender	  
um	  grupo	  de	  interesses.	  Um	  partido	  de	  causas	  que	  na	  diversidade	  e	  na	  disputa	  
interna	  faz	  disso	  uma	  mais-‐valia	  para	  crescer,	  para	  se	  tornar	  mais	  forte.	  Um	  partido	  
que	  é	  feito	  de	  história,	  com	  a	  história	  que	  todos	  nós	  construímos.	  O	  partido	  seremos	  
sempre	  todos	  nós	  e	  sem	  todos	  nós	  não	  há	  PSD.	  E	  eu	  quero	  terminar	  como	  comecei,	  
com	  Sá	  Carneiro.	  E	  quero	  terminar	  exactamente	  naquilo	  que	  Sá	  Carneiro	  defendia	  e	  
que	  disse	  no	  discurso	  de	  encerramento	  do	  VI	  Congresso	  do	  PSD:	  “No	  PSD	  não	  há	  
urbanos,	  nem	  há	  rurais.	  No	  PSD	  não	  há	  liberais,	  nem	  socialistas.	  Não	  há	  massas,	  nem	  
vanguardistas.	  No	  PSD	  há	  sim	  portugueses	  e	  sociais-‐democratas,	  porque	  todos	  os	  
que	  estão	  no	  PSD	  são	  portugueses	  e	  sociais-‐democratas.	  Somos	  todos	  feitos	  da	  
mesma	  massa.	  Muito	  obrigado	  a	  todos.	  Viva	  o	  PSD!	  Viva	  Santarém!	  Viva	  Portugal!	  

Quero	  apresentar	  os	  nossos	  convidados	  oradores.	  Apresento	  já	  o	  nosso	  Vice-‐
presidente	  que	  já	  tinha	  cumprimentado,	  Dr.	  José	  Matos	  Correia,	  que	  peço	  para	  vir…	  
se	  calhar	  não,	  primeiro	  vamos	  ver	  o	  filme,	  não	  é?	  Mas	  apresento-‐vos	  já	  e	  depois	  já	  
não	  tenho	  que	  voltar	  cá	  a	  chamá-‐los.	  Dr.	  José	  Matos	  Correia,	  o	  General	  Loureiro	  dos	  
Santos	  e	  o	  engenheiro	  Ângelo	  Correia	  que	  depois	  de	  vermos	  um	  filme	  que	  nos	  vai	  
retratar	  a	  vida	  e	  obra	  de	  Sá	  Carneiro,	  e	  no	  qual	  provavelmente	  muitos	  vão	  
reconhecer	  algumas	  familiaridades,	  vão	  recordar	  alguns	  tempos	  antigos,	  teremos	  
então	  o	  debate	  sobre	  as	  Forças	  Armadas	  e	  o	  Portugal	  Europeu,	  e	  nessa	  altura	  os	  
nossos	  convidados	  virão	  para	  a	  mesa	  para	  fazer	  as	  suas	  intervenções.	  Muito	  
obrigado.	  	  

Ângelo	  Correia	  –	  Senhor	  Secretário	  Geral,	  Sr.	  Presidente	  da	  Distrital,	  minhas	  
senhoras	  e	  meus	  senhores,	  amigos	  e	  companheiros,	  é	  obviamente	  um	  prazer.	  
Convidaram-‐me	  para	  falar	  sobre	  um	  tema	  que	  tem	  a	  ver...	  enfim	  sobre	  a	  história	  do	  
PSD	  e	  enfim,	  colocando-‐me	  um	  tema	  que	  é	  o	  tema	  das	  Forças	  Armadas.	  Como	  é	  que	  
o	  PSD	  viu	  o	  problema	  de	  início?	  Como	  é	  que	  o	  vê	  hoje?	  Como	  é	  que	  foi	  a	  nossa	  
intervenção	  e	  a	  nossa	  participação	  neste	  domínio,	  nesta	  matéria.	  É	  sobre	  isto	  que	  eu	  
vou	  falar	  e	  nada	  mais.	  Começar	  talvez	  por	  uma	  referência	  básica	  que	  torna	  mais	  
perceptível	  esta	  questão.	  Falar	  da	  questão	  da	  defesa	  ou	  das	  Forças	  Armadas,	  e	  das	  
Forças	  Armadas	  –	  não	  se	  pode	  falar	  das	  Forças	  Armadas	  sem	  falar	  da	  defesa	  nacional	  
–	  é	  uma	  questão	  que	  desde	  ’74	  teve	  uma	  relevância	  enorme,	  diria	  mesmo	  teve	  a	  
enorme	  relevância	  em	  ’74	  até	  talvez	  ’83,	  e	  depois	  isso	  progressivamente	  foi-‐se	  
diluindo	  no	  tempo	  e	  na	  história	  com	  uma	  relevância	  menor,	  a	  tal	  ponto	  que	  hoje	  é	  
um	  problema	  que	  infelizmente	  é,	  digamos,	  subalterno	  em	  relação	  a	  outras	  questões	  
mais	  pertinentes	  e	  mais	  graves.	  Mas	  as	  questões	  da	  defesa	  e	  das	  Forças	  Armadas,	  
sendo	  questões	  nacionais	  de	  relevância	  máxima,	  são	  questões	  que	  há	  40	  anos	  eram	  
vividas,	  eram	  pensadas	  e	  eram	  analisadas	  num	  grau	  de	  um	  maior…	  secretismo	  do	  
que	  era	  hoje	  ou	  um	  total	  secretismo	  ou	  um	  parcial	  secretismo	  ou	  uma	  enorme	  carga	  
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afectiva	  emocional,	  sobretudo	  em	  relação	  às	  Forças	  Armadas	  e	  mais	  que	  à	  questão	  
da	  defesa	  nacional.	  Eu,	  como	  tenho	  pouco	  tempo,	  e	  devo	  ter	  pouco	  tempo…	  o	  devo	  
é	  uma	  imposição	  para	  não	  vos	  cansar	  e	  sobretudo	  para	  ouvirem	  outras	  pessoas…	  É	  
um	  prazer	  ter	  aqui	  o	  Dr.	  Matos	  Coelho,	  como	  sabem	  é	  Presidente	  da	  Comissão	  de	  
Defesa	  da	  Assembleia	  da	  República,	  deputado	  ilustre;	  do	  outro	  lado	  tenho	  o	  senhor	  
General	  Loureiro	  dos	  Santos	  que	  deveria	  estar	  ao	  meio,	  não	  ao	  centro,	  ao	  meio	  no	  
sentido	  de	  dirigir,	  não	  só	  por	  razões	  hierárquicas,	  mas	  por	  razões	  de	  competência.	  
Eu	  conheci	  o	  senhor	  General	  ainda	  era	  Coronel,	  Coronel	  ilustre	  do	  MFA	  que	  tinha	  
uma	  influência	  enorme	  em	  Portugal	  nessa	  altura,	  e	  tem	  hoje…	  

General	  Loureiro	  dos	  Santos	  –	  De	  forma	  diferente,	  quand	  même.	  

Ângelo	  Correia	  –	  Exacto.	  Tive	  sobretudo	  um	  momento	  que	  eu	  não	  me	  esqueço.	  Há	  
dois	  momentos	  que	  eu	  não	  me	  esqueço	  da	  relação	  com	  ele.	  O	  momento	  de	  ’79	  
quando	  ele	  era	  Ministro	  da	  Defesa	  do	  IV	  Governo	  Constitucional,	  e	  eu	  era…	  era	  
Presidente	  da	  Comissão	  de	  Defesa	  ou	  era	  qualquer	  coisa	  desse	  género…	  sei	  que	  era	  
a	  pessoa	  que	  tinha	  feito	  a	  Lei	  da	  Defesa	  Nacional	  para	  discutir	  e	  debater	  a	  sua	  lei.	  E	  
passámos	  vários	  meses	  de	  diálogo	  e	  debate,	  naquele	  torrião	  último	  do	  Terreiro	  do	  
Paço,	  aquele	  torrião	  da	  ponta	  de	  quando	  se	  olha	  para	  o	  rio	  do	  lado	  direito,	  onde	  
debatíamos	  algumas	  horas	  a	  lei	  que	  nunca	  chegou	  a	  sair,	  porque	  chegámos	  ambos	  
no	  fim	  à	  conclusão	  de	  que	  a	  lei	  era	  impossível.	  Lembro-‐me	  desse	  momento,	  lembro-‐
me	  em	  segundo	  lugar	  de	  vários	  momentos	  de	  debate	  que	  tenho	  tido	  com	  ele,	  com	  
quem	  tenho	  aprendido	  imenso,	  com	  quem	  aprendi	  toda	  a	  minha	  vida	  imenso,	  e	  por	  
isso	  é	  para	  mim	  uma	  honra	  estar	  ladeado	  destas	  pessoas.	  	  

Focar-‐me	  quais	  as	  questões	  e	  os	  momentos	  em	  que	  o	  PSD	  foi	  importante	  neste	  
tema,	  é	  decisivo.	  Porque	  de	  facto	  estas	  questões	  da	  defesa	  nacional	  e	  das	  Forças	  
Armadas…	  o	  impacto	  é	  exógeno	  aos	  partidos.	  A	  importância	  dos	  momentos	  que	  
relevam	  da	  defesa	  nacional	  e	  das	  Forças	  Armadas	  não	  teve	  a	  ver	  com	  os	  partidos	  
políticos.	  Só	  raramente	  os	  partidos	  tiveram	  influência,	  porque	  em	  geral	  foram	  
afectados	  pelas	  condições	  de	  exogeneidade	  em	  que	  estavam	  face	  a	  outras	  
determinantes.	  Por	  isso,	  dizer	  que	  os	  partidos	  foram	  fundamentais	  na	  arquitectura,	  
no	  pensamento,	  na	  evolução	  da	  política	  de	  defesa	  nacional,	  não	  é	  verdade.	  

O	  PSD	  teve	  3	  momentos	  decisivos:	  ‘82-‐‘83,	  1992-‐93	  e	  2011,	  por	  razões	  que	  explicarei	  
e	  que	  passarei	  a	  dizer	  porquê.	  De	  qualquer	  das	  formas,	  a	  ideia-‐mestra	  é	  a	  ideia	  de	  
que	  são	  factores	  exteriores	  à	  vida	  partidária	  e	  às	  concepções	  partidárias	  que	  na	  área	  
da	  defesa	  nacional	  tiveram	  relevância	  na	  arquitectura	  e	  no	  desenvolvimento	  das	  
concepções	  vigentes	  em	  Portugal.	  Se	  nós	  olharmos	  por	  isso	  para	  o	  que	  é	  que	  o	  PSD	  
em	  ’74	  dizia	  e	  aquilo	  que	  foi	  a	  tendência	  geral	  plasmada	  na	  Constituição	  da	  
República,	  vale	  a	  pena	  comparar.	  E	  é	  curioso.	  O	  programa	  do	  PSD	  foi	  feito	  em	  
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Novembro	  de	  ’74.	  Foi	  aprovado	  no	  I	  Congresso	  no	  Pavilhão	  dos	  Desportos.	  A	  
Constituição	  da	  República	  aparece	  dois	  anos	  depois,	  mais	  ou	  menos.	  De	  qualquer	  
das	  formas	  as	  grandes	  semelhanças,	  as	  grandes	  semelhanças	  entre	  o	  programa	  do	  
PSD	  e	  a	  Constituição	  da	  República,	  em	  quase	  todos	  os	  domínios,	  sublinho	  sete.	  
Primeiro:	  ambos	  apelavam	  ao	  desarmamento	  geral	  e	  universal,	  com	  a	  ideia	  de	  se	  
extinguirem	  progressiva	  e	  equilibradamente	  os	  blocos,	  ou	  militares	  (na	  terminologia	  
de	  alguns)	  ou	  político-‐militares	  (de	  outros).	  O	  que	  causava	  e	  causa	  hoje	  uma	  
perplexidade	  completa.	  Se	  assim	  é,	  então	  o	  que	  é	  que	  estávamos	  a	  fazer	  na	  NATO?	  
Se	  assim	  é,	  e	  se	  cumprirmos	  a	  Constituição	  de	  ’76,	  já	  devíamos	  ter	  saído.	  E	  pelo	  
contrário,	  acentuámos	  a	  nossa	  permanência.	  Ou	  seja	  há	  um	  princípio	  fundamental	  
de	  percepção	  nisto	  tudo.	  Os	  textos	  diziam	  as	  coisas	  e	  a	  realidade,	  a	  exogeneidade,	  
determina	  outras.	  Segunda	  questão	  que	  foi	  comum	  quer	  na	  Constituição	  quer	  no	  
programa	  do	  PSD	  é	  o	  papel	  supletivo	  das	  Forças	  Armadas	  na	  reconstrução	  nacional.	  
Reconhecendo	  às	  Forças	  Armadas	  um	  papel	  determinante	  na	  textura	  da	  resposta	  às	  
várias	  agressões,	  isto	  é	  uma	  questão	  essencial	  que	  hoje	  ainda	  não	  está	  resolvida	  no	  
nosso	  país.	  A	  verdade	  é	  que	  se	  considerava	  que	  havia	  uma	  missão	  subsidiária	  -‐	  a	  
reconstrução	  nacional.	  Terceiro:	  ambos,	  a	  Constituição	  da	  República,	  portanto	  o	  
trend,	  o	  mainstream	  geral	  do	  país	  e	  o	  PPD,	  partilhavam	  da	  ideia	  de	  que	  era	  preciso	  
um	  sistema	  de	  segurança	  colectiva.	  Quarto:	  ambos	  consideravam	  que	  era	  
fundamental	  o	  respeito	  pela	  Carta	  das	  Nações	  Unidas.	  Quinto:	  consideravam	  
necessário	  o	  serviço	  militar	  obrigatório	  com	  uma	  tendência	  à	  sua	  redução	  do	  tempo.	  
Este	  era	  o	  programa	  do	  PSD.	  A	  Constituição	  não	  falava	  de	  redução	  do	  tempo.	  E	  a	  
redução	  do	  tempo	  não	  é…	  aquilo	  justificava-‐se	  porquê?	  Nós	  tínhamos	  acabado	  de	  
sair	  da	  guerra	  em	  que	  o	  período	  normal	  dos	  jovens	  era	  2	  anos	  e	  meio	  a	  3	  anos	  de	  
serviço	  militar.	  Alguns	  3	  anos	  e	  meio.	  Saímos	  dessa	  altura.	  Por	  isso,	  a	  ideia	  básica	  
era:	  o	  serviço	  não	  era	  obrigatório.	  É	  a	  forma	  habitual,	  normal,	  essencial	  para	  formar,	  
formar…	  A	  resposta	  das	  Forças	  Armadas	  e	  portanto	  ao	  exercício	  consagrado	  da	  
defesa	  nacional,	  isso	  era	  essencial.	  Mas	  também	  se	  reconhecia,	  quer	  num	  quer	  
noutro,	  que	  podiam	  haver	  pessoas	  objectoras	  de	  consciência	  e	  esses	  deviam	  fazer	  
um	  serviço	  cívico.	  Aqui	  havia	  uma	  ideia	  redentora	  social-‐democrata	  que	  hoje	  em	  dia	  
está	  abandonada	  por	  completo.	  Está	  abandonada	  por	  toda	  a	  gente,	  pelo	  comodismo	  
nacional.	  Quando	  se	  dizia	  “os	  jovens	  devem	  sempre	  fazer	  um	  serviço	  cívico”:	  pode	  
ser	  serviço	  militar,	  e	  em	  substituição,	  o	  serviço	  cívico.	  O	  que	  era	  a	  ideia	  de	  serviço	  
cívico?	  É	  a	  ideia	  que	  era	  muito	  costume	  sobretudo	  nas	  sociais-‐democracias	  do	  norte	  
da	  Europa,	  mormente	  na	  Suécia	  e	  na	  Dinamarca	  em	  que	  toda	  a	  gente	  tinha	  que	  fazer	  
um	  ano,	  pelo	  menos.	  Um	  ano	  de	  quê?	  De	  dádiva	  ao	  país.	  Como	  a	  educação	  era	  
gratuita,	  havia	  a	  necessidade	  lógica	  das	  pessoas	  de	  darem	  alguma	  coisa	  ao	  seu	  país.	  
E	  a	  dádiva	  era	  prestar	  um	  ano	  de	  serviço	  militar,	  serviço	  cívico	  ou	  serviço	  militar	  
obrigatório,	  e	  no	  caso	  de	  o	  não	  fazerem,	  então	  subsidiariamente	  pelo	  serviço	  cívico.	  
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Estas	  ideias	  foram	  comuns	  ao	  PSD	  e	  ao	  mainstream	  político	  português,	  mas	  na	  
prática	  não,	  não	  se	  concretizaram	  nunca	  muito.	  Por	  último,	  e	  talvez	  a	  questão	  mais	  
essencial,	  o	  epicentro	  da	  política	  nacional,	  quer	  em	  termos	  constitucionais	  quer	  em	  
termos	  de	  programa,	  eram	  as	  Forças	  Armadas	  e	  não	  a	  política	  de	  defesa	  nacional.	  
Ou	  seja,	  a	  deificação	  decorrente	  do	  25	  de	  Abril,	  colocava	  aí	  uma	  separação	  entre	  o	  
programa	  do	  PSD	  e	  a	  Constituição.	  Enquanto	  o	  programa	  do	  PSD	  falava,	  se	  bem	  que	  
liminarmente,	  que	  era	  necessário	  que	  as	  Forças	  Armadas	  se	  pautassem	  por	  
princípios	  democráticos…	  e	  quando	  se	  diz,	  o	  que	  é	  pautar	  por	  princípios	  
democráticos?	  É	  introduzir	  um	  sistema	  democrático	  nas	  Forças	  Armadas?	  Não.	  
Porque	  houve	  muito	  a	  ideia,	  como	  sabem,	  em	  ’74-‐’75-‐’76,	  que	  as	  Forças	  Armadas,	  
para	  serem	  democráticas,	  tinham	  que	  se	  organizar	  democraticamente.	  Não	  é	  isso!	  A	  
democracia	  para	  as	  Forças	  Armadas	  é	  as	  Forças	  Armadas	  terem	  um	  poder	  
democrático	  que	  diz:	  se	  as	  quer	  (às	  Forças	  Armadas)?	  Para	  que	  é	  que	  as	  quer?	  E	  
como	  as	  quer?	  Democracia	  para	  as	  Forças	  Armadas	  não	  é	  democracia	  nas	  Forças	  
Armadas.	  As	  Forças	  Armadas,	  quando	  um	  dia	  fossem	  democráticas,	  era	  o	  fim	  das	  
mesmas.	  As	  Forças	  Armadas	  são	  um	  corpo	  hierárquico,	  são	  um	  corpo	  de	  serviço	  
nacional	  hierarquizado,	  no	  qual	  interiormente	  não	  há	  democracia.	  Mas	  o	  quadro	  
democrático	  que	  a	  envolve	  e	  que	  determina:	  primeiro,	  se	  elas	  são	  necessárias,	  
segundo	  para	  quê?	  Como?	  Isso	  é	  a	  resposta	  das	  Forças	  Armadas	  democráticas	  num	  
regime	  democrático.	  A	  Constituição	  da	  República	  escamoteava	  esta	  questão	  e	  
colocava	  duas	  fórmulas	  que	  fizeram	  o	  seu	  tempo.	  A	  primeira:	  as	  Forças	  Armadas	  
identificam-‐se	  com	  o	  MFA.	  Era	  bonito,	  era	  engraçado.	  Nessa	  altura	  o	  que	  é	  que	  
vingou?	  Não	  eram	  as	  Forças	  Armadas,	  era	  o	  MFA.	  Foi	  o	  Movimento	  das	  Forças	  
Armadas	  que	  ocupou,	  dominou,	  catapultou	  a	  organização	  e	  a	  liderança	  das	  Forças	  
Armadas	  para	  o	  seu	  papel	  liderante.	  Mas	  era	  o	  MFA	  é	  que	  era	  o	  motor	  interior,	  a	  
vanguarda	  interior,	  a	  iluminação	  interior	  dada	  às	  Forças	  Armadas.	  O	  PSD	  isso	  nunca	  
reconheceu	  muito.	  Segundo:	  a	  Constituição	  da	  República	  determinava	  que	  a	  missão	  
das	  Forças	  Armadas	  era	  garantir	  a	  transição	  para	  o	  socialismo	  e	  para	  a	  democracia.	  E	  
o	  PSD	  dizia	  uma	  coisa	  muito	  simples.	  Quem	  garante	  a	  transição	  para	  a	  democracia	  é	  
o	  povo.	  Porque	  a	  democracia	  não	  se	  impõe	  pela	  força	  da	  baioneta.	  Mas	  impõe-‐se	  na	  
consciência	  e	  no	  comportamento	  dos	  cidadãos.	  E	  aqui	  havia	  uma	  separação	  gritante,	  
talvez	  a	  única	  grande,	  digamos,	  modelação	  de	  frequência	  e	  de	  intenção	  entre	  o	  
programa	  do	  PSD	  e	  a	  Constituição.	  Última	  nota:	  em	  ambas	  as	  circunstâncias	  em	  ’76,	  
não	  havia	  referência	  à	  política	  de	  defesa	  nacional.	  O	  próprio	  capítulo	  da	  Constituição	  
onde	  estavam	  estas	  questões	  era	  das	  Forças	  Armadas.	  Era	  um	  capítulo	  que	  vinha	  a	  
seguir	  à	  função…	  à	  administração	  pública.	  O	  que,	  vá	  lá,	  era	  uma	  vantagem!	  Não	  
tentar	  colocar	  nesta	  revolução	  as	  Forças	  Armadas	  como	  parte	  da	  administração	  
pública	  que	  nunca	  é,	  não	  foi,	  não	  será,	  nem	  pode	  ser.	  E	  se	  um	  dia	  o	  fosse,	  já	  não	  
eram	  Forças	  Armadas.	  As	  Forças	  Armadas	  era	  outra	  instituição	  à	  parte.	  Por	  razões	  
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institucionais,	  apenas.	  Mas	  são	  determinantes,	  são	  fundacionais	  da	  própria	  
instituição.	  Nesse	  sentido	  havia	  essa	  comparação	  que	  era	  muito	  interessante,	  e	  
portanto	  de	  1976	  até	  ‘83	  desenvolvem-‐se	  as	  questões,	  enfim,	  através	  do	  Conselho	  
da	  Revolução	  que	  curiosamente	  o	  programa	  do	  PSD	  não	  consagra,	  mas	  que	  é	  
consagrado	  constitucionalmente	  e	  de	  ’81	  a	  ’83,	  de	  ’80	  se	  quiserem	  até	  ’83,	  há	  uma	  
luta	  política	  fundamental	  em	  Portugal,	  e	  aí	  apelam	  ao	  chamado	  ao	  primeiro	  
momento.	  Há	  três:	  há	  o	  primeiro	  momento	  em	  que	  o	  PSD	  é	  vital	  no	  
desenvolvimento	  da	  democracia	  portuguesa,	  no	  sentido	  de	  dizer:	  não!	  As	  Forças	  
Armadas	  são	  democráticas	  porque	  respondem	  ao	  poder	  político	  democrático.	  Logo,	  
restabeleça-‐se	  o	  poder	  político	  democrático.	  Logo,	  extinga-‐se	  o	  Conselho	  da	  
Revolução.	  Logo,	  crie-‐se	  um	  conjunto	  de	  legislação	  que	  responde	  a	  este	  desiderato.	  
E	  assim	  é.	  E	  o	  PSD,	  talvez	  também	  o	  Partido	  Socialista,	  são	  as	  duas	  entidades	  mais	  
importantes	  nesta	  definição	  e	  isso	  marca	  a	  vida	  política	  nacional.	  Nesse	  sentido	  
extingue-‐se	  o	  Conselho	  da	  Revolução,	  a	  política	  da	  defesa	  nacional	  aparece	  como	  
fundamental	  e	  isso	  tem	  tradução	  no	  273º	  da	  Constituição...	  A	  própria	  definição	  da	  
política	  de	  defesa	  nacional	  que	  aparece	  com	  uma	  definição	  alargada,	  isto	  é	  a	  política	  
de	  defesa	  nacional…	  ainda	  hoje	  há	  um	  problema	  de	  equívoco	  nacional	  não	  resolvido;	  
ainda	  há	  um	  problema	  sério	  de	  equívoco	  que	  não	  está	  resolvido	  que	  no	  fundo	  é	  
dizer:	  a	  política	  de	  defesa	  nacional,	  em	  sentido	  lato,	  que	  é	  aquela	  que	  é	  
comummente	  aceite	  é	  a	  política	  que	  garante	  a	  independência	  nacional,	  garante	  a	  
circulação,	  a	  liberdade	  dos	  órgãos,	  a	  garantia	  da	  integridade	  do	  território,	  garante	  a	  
liberdade	  sobretudo	  contra	  qualquer	  agressão	  externa.	  Na	  conceptualização	  de	  ’76,	  
o	  papel	  das	  Forças	  Armadas,	  não	  tanto	  da	  política	  nacional,	  mas	  das	  Forças	  Armadas,	  
mas	  no	  fundo	  tutelando	  o	  conceito	  de	  defesa	  nacional,	  era	  de	  que	  as	  mesmas	  eram	  
entidade	  que	  garantia	  a	  prevenção	  e	  o	  combate	  contra	  qualquer	  agressão,	  não	  
especificando	  se	  era	  interna	  ou	  externa.	  ’83	  marca	  um	  separador.	  Quer	  dizer,	  não!	  
Para	  as	  questões	  de	  natureza	  interna	  a	  resposta	  é	  policial,	  para	  as	  questões	  de	  
natureza	  de	  segurança	  externa	  são	  as	  Forças	  Armadas.	  Logo	  o	  instrumento	  de	  
defesa,	  o	  Conselho	  de	  Defesa	  Nacional	  responde	  a	  questões	  de	  segurança	  externa.	  
Esta	  separação	  dava	  para	  conversarmos	  aqui	  umas	  horas,	  porque	  tem	  a	  ver	  com	  a	  
luta	  política	  da	  altura,	  pode	  ter	  razão	  de	  ser	  com	  uma	  certa	  purificação	  
democrática...	  Mas	  é	  sobretudo	  fruto	  de	  uma	  outra	  política,	  de	  uma	  outra	  questão.	  
Tem	  a	  ver	  com	  a	  luta	  política	  de	  ’82-‐’83,	  por	  outras	  razões,	  mas	  que	  vingou,	  podendo	  
vingar-‐se	  com	  certeza	  e	  garantia,	  mas	  perdendo	  a	  sua	  actualidade	  no	  século	  XXI.	  Ou	  
seja,	  nós	  continuamos	  hoje	  numa	  questão	  em	  que	  batalhámos	  muito.	  Fomos	  
autores.	  Não	  conseguimos	  apesar	  de	  tudo	  impor	  (só	  em	  2011	  é	  que	  tentámos	  
impor),	  um	  outro	  tipo	  de	  conceito.	  Felizmente	  o	  PSD	  teve	  essa	  percepção	  e	  bem,	  há	  
2	  ou	  3	  anos.	  Não	  vingou,	  mas…	  nem	  no	  governo	  vingou,	  vingou	  só	  no	  governo	  
partidário.	  Logo	  que	  fizemos	  a	  coligação,	  foi	  logo	  esquecido.	  Mas	  apesar	  de	  tudo,	  a	  
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ideia	  fundamental	  estava	  expressa	  em	  2011	  que	  era	  preciso	  reorganizar	  a	  percepção	  
da	  agressão.	  Nesse	  sentido	  criou-‐se	  portanto	  os	  órgãos	  naturais	  de	  controlo	  das	  
Forças	  Armadas,	  criou-‐se	  o	  Conselho	  Superior	  de	  Defesa	  Nacional,	  extinguiu-‐se	  o	  
Conselho	  de	  Revolução.	  Tudo	  isto	  se	  passou	  dentro	  de	  uma	  lógica	  que	  acima	  de	  tudo	  
teve	  como	  objectivo	  a	  democratização	  das	  Forças	  Armadas.	  Foi	  garantido,	  foi	  
conseguido?	  Foi.	  Como	  uma	  conceptualização	  adequada?	  Foi.	  Hoje	  em	  dia	  
ultrapassada.	  

Segundo	  momento	  de	  intervenção	  decisiva	  do	  PSD:	  ‘93.	  Em	  ’93	  porquê?	  Porque	  
como	  sabem	  a	  Constituição	  da	  República,	  além	  de	  dizer	  que	  as	  Forças	  Armadas	  são	  
formadas	  por	  cidadãos	  portugueses	  -‐	  uma	  questão	  que	  é	  muito	  curiosa	  se	  olharmos	  
para	  alguns	  países	  europeus	  mais	  importantes	  que	  Portugal	  -‐,	  não	  têm	  nos	  seus	  
quadros	  só	  cidadãos	  nacionais.	  Quando	  há	  intervenções	  no	  exterior	  de	  missões	  de	  
paz	  ou	  de	  guerra,	  na	  França	  em	  primeiro	  lugar	  quem	  vai	  é	  a	  Legião	  estrangeira.	  A	  
legião	  estrangeira	  também	  tem	  franceses,	  também	  tem	  franceses.	  Poucos,	  mas	  
poucos.	  Em	  Inglaterra	  quando	  mandam	  algumas	  unidades,	  mandam	  uma	  unidade	  
inglesa	  que	  é	  o	  SAS,	  mas	  mandam	  os	  gurkhas:	  são	  nepaleses,	  como	  sabem,	  e	  muitos	  
deles	  não	  têm	  passaporte	  inglês.	  Têm	  o	  chamado	  passaporte.	  Os	  gurkhas	  tinham	  
sempre	  funções,	  do	  tipo	  das	  funções	  antigas,	  desde	  o	  tempo	  das	  guerras,	  Segunda	  
Guerra	  Mundial,	  operações	  na	  Birmânia.	  São	  nepaleses	  que	  vieram…	  desceram	  para	  
a	  Índia;	  depois	  vieram	  para	  fazer	  operações	  na	  Birmânia;	  e	  depois	  vieram	  sobretudo	  
responsáveis	  pela	  protecção	  de	  Hong	  Kong.	  Portanto	  tinham	  um	  passaporte	  da	  
colónia	  de	  Hong	  Kong.	  Que	  não	  é	  o	  passaporte	  inglês.	  Por	  fora	  parece	  inglês,	  mas	  
por	  dentro	  não	  é	  inglês.	  Ora	  bem,	  o	  que	  é	  que	  acontece?	  Acontece	  que	  os	  gurkhas	  
continuam	  a	  ser	  nepaleses.	  São	  os	  primeiros	  enviados	  pelos	  ingleses	  quando	  há	  
operações	  no	  exterior.	  Mas	  a	  Constituição	  Portuguesa	  mantém	  o	  rigor	  de	  serem	  
cidadãos	  portugueses	  que	  deviam	  fazer…	  que	  deviam	  integrar-‐se	  com	  o	  serviço	  
militar	  obrigatório.	  Ainda	  há,	  sobre	  a	  grande	  luta	  das	  juventudes	  partidárias,	  do	  PSD	  
mais	  do	  que	  o	  PS,	  por	  isso	  eu	  acho	  que	  esta	  é	  uma	  luta	  do	  PSD.	  E	  o	  PSD…	  o	  Governo	  
decide	  fazer	  uma	  coisa	  espantosa	  que	  é	  revista,	  que	  é	  colocada	  na	  Constituição	  de	  
2005.	  Que	  é	  um	  princípio	  de	  desconstitucionalização.	  Porque	  o	  argumento	  que	  se	  
tinha	  é	  que	  é	  constitucional	  o	  serviço	  militar	  obrigatório.	  Logo	  para	  não	  ser	  
obrigatório	  tem	  de	  se	  desconstitucionalizar.	  Que	  é	  o	  que	  feito	  na	  revisão	  de	  2005	  em	  
que	  diz	  que	  o	  serviço	  militar	  obrigatório	  pode	  ser	  obrigatório	  ou	  voluntário.	  Não	  diz	  
que	  deixa	  de	  ser,	  mas	  pode	  ser.	  Só	  que	  em	  1993	  tivemos	  uma	  legislação	  notável	  que	  
é	  dizer	  o	  serviço	  militar	  obrigatório	  passa	  a	  ter	  a	  duração	  de	  4	  a	  9	  meses.	  4	  meses	  é	  
notável,	  porque	  é	  não	  cumprir	  a	  Constituição.	  Porque	  4	  meses	  dá	  para	  formar,	  mas	  
não	  integrar	  unidades.	  Um	  tipo	  ao	  fim	  de	  4	  meses	  deve	  saber	  disparar	  uma	  
espingarda.	  Mas	  não	  tem	  tempo	  para	  servir	  uma	  unidade	  militar.	  Nós	  fizemos	  isso.	  E	  
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achámos	  que	  era	  bem.	  Eu	  achei	  mal.	  Fui	  o	  único	  deputado	  do	  PSD	  que	  votou	  contra,	  
mas	  isso	  estar	  do	  contra	  em	  muitas	  circunstâncias	  do	  PSD,	  tenho	  estado.	  Porque	  
achava	  que	  está	  errado.	  Porque	  não	  há	  Forças	  Armadas	  com	  4	  meses.	  É	  melhor	  não	  
haver.	  É	  melhor	  o	  serviço	  voluntário,	  voluntário	  completamente,	  profissional.	  De	  
qualquer	  das	  formas	  o	  PSD	  fez	  isso.	  Mas	  é	  um	  momento	  marcante	  na	  história	  
portuguesa.	  Porquê?	  Porque	  a	  partir	  daí,	  bem	  ou	  mal,	  na	  revisão	  da	  Constituição	  de	  
2005	  era	  desconstitucionalizado	  a	  obrigatoriedade	  do	  serviço	  militar	  obrigatório.	  Há	  
uma	  segunda	  política	  nessa	  altura	  que	  é	  feita	  e	  que	  deu	  brado.	  E	  que	  é	  um	  problema	  
sempre	  permanente	  e	  presente	  nas	  Forças	  Armadas	  que	  é	  o	  excesso	  de	  quadros	  
oficiais	  superiores.	  O	  Governo	  nessa	  altura	  fez	  uma	  política	  que	  levou	  a	  uma	  redução	  
sensível,	  julgo	  4000;	  chegou	  a	  4000,	  não	  foi?	  Por	  volta	  de	  4000	  oficiais	  superiores,	  
portanto	  coronéis,	  capitães-‐de-‐mar-‐e-‐guerra	  até	  capitão	  tenente	  ou	  major,	  redução	  
de	  muitos	  quadros	  sargentos.	  Houve	  a	  criação	  de	  um	  fundo	  especial	  que	  parece	  que	  
hoje	  em	  dia	  não	  tem	  muito	  bastante	  para	  poder	  liquidar	  os	  complementos	  de	  
reforma.	  De	  qualquer	  das	  formas,	  o	  PSD	  nessa	  altura	  pautou-‐se	  por	  uma	  política	  de,	  
primeiro,	  redução	  dos	  quadros	  militares;	  segundo,	  por	  uma	  política	  de	  
profissionalização	  das	  Forças	  Armadas,	  o	  que	  aliás	  devo	  dizer	  uma	  coisa:	  na	  maior	  
parte	  dos	  países	  europeus,	  julgo	  que	  a	  Alemanha	  foi	  o	  último	  a	  reagir	  à	  
profissionalização,	  mas	  é	  uma	  política	  hoje	  em	  dia	  que	  está	  claramente	  presente	  em	  
quase	  todos	  os	  países	  europeus.	  De	  qualquer	  das	  formas	  foi	  também	  nessa	  altura	  
que	  o	  PSD,	  os	  governos	  do	  PSD,	  respondeu	  a	  duas	  questões	  que	  tinham	  ficado	  em	  
aberto	  da	  Constituição	  de	  ’76.	  A	  Constituição	  de	  ’76,	  para	  a	  Constituição	  de	  ’76,	  
interditava-‐se	  às	  Forças	  Armadas	  portuguesas	  a	  intervenção	  noutros	  estados.	  As	  
Forças	  Armadas	  portuguesas	  não	  podiam	  intervir	  no	  exterior.	  Intervinham	  
indirectamente	  no	  exterior	  através	  da	  NATO.	  Mas	  o	  próprio	  conceito	  estratégico	  da	  
NATO	  onde	  nós	  participávamos,	  não	  permitia	  isso.	  Isso	  só	  foi	  consagrado	  a	  partir	  de	  
’91	  e	  teve	  letra	  clara	  a	  partir	  do	  Conselho	  Estratégico	  da	  NATO	  em	  ’99,	  chamada…	  
que	  permitiu	  as	  operações	  chamadas	  out	  of	  area.	  Isto	  é,	  a	  NATO	  que	  não	  é…	  que	  era	  
essencialmente	  uma	  organização	  meramente	  defensiva	  para	  se	  proteger	  do	  Pacto	  de	  
Varsóvia,	  da	  União	  Soviética,	  podia	  fazer	  operações	  exteriores,	  desde	  que,	  número	  
1:	  fossem	  justificáveis.	  Segundo,	  tivessem	  aplicação	  à	  luz	  da	  Carta	  das	  Nações	  
Unidas.	  Ora,	  nessa	  altura	  o	  artigo	  27º	  e	  o	  52º	  da	  Carta	  das	  Nações	  Unidas	  são	  
mudados.	  Para	  quê?	  Por	  causa	  sobretudo	  dos	  (como	  é	  que	  se	  chamam	  aquilo?)	  dos	  
Balcãs.	  Dos	  Balcãs…	  a	  partir	  de	  ’91	  começa	  a	  desagregação	  da	  Jugoslávia.	  Começam	  
as	  tensões	  religiosas	  e	  técnicas	  e	  culturais	  a	  abrir	  feridas.	  De	  um	  lado	  católicos,	  
croatas	  e	  eslovenos.	  Do	  outro	  lado,	  ortodoxos	  de	  matriz	  russa,	  sérvios	  e	  
montenegrinos.	  Do	  outro	  lado,	  islâmicos	  de	  influência,	  de	  tendência	  islâmica,	  desde	  
que	  o	  império	  otomano	  se	  aproximou	  de	  Viena	  de	  Áustria	  que	  é	  a	  zona	  da	  Bósnia-‐
Herzegovina.	  E	  uma	  parte	  apesar	  de	  tudo	  do	  Kosovo.	  Nesse	  sentido,	  quando	  começa	  
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a	  luta	  interior,	  a	  NATO	  é	  convidada	  pelas	  Nações	  Unidas	  -‐	  e	  é	  curioso	  que	  é	  nesta	  
altura	  que	  se	  dá	  a	  revalorização	  da	  NATO.	  A	  NATO	  que	  tinha	  sido	  pensada	  para	  um	  
organismo…	  um	  instrumento	  de	  defesa	  contra	  o	  Pacto	  de	  Varsóvia,	  de	  repente,	  
quando	  o	  Pacto	  de	  Varsóvia	  desaparece,	  as	  pessoas	  perguntam:	  mas	  se	  o	  Pacto	  de	  
Varsóvia	  desaparece,	  porque	  é	  que	  a	  NATO	  não	  desaparece?	  E	  a	  resposta	  é	  dada	  de	  
uma	  maneira	  simples.	  A	  NATO	  é	  hoje	  em	  dia	  o	  instrumento	  fundamental,	  não	  para	  
conter	  o	  comunismo,	  como	  conter	  as	  intenções	  imperialistas	  da	  União	  Soviética,	  mas	  
para	  garantir	  a	  segurança	  europeia.	  Mas	  para	  o	  fazer,	  tem	  de	  ter	  mandato	  específico	  
das	  Nações	  Unidas.	  Não	  o	  teve	  no	  caso	  das	  intervenções	  da	  Bósnia,	  mas	  de	  um	  
modo	  geral	  foi	  essa	  a	  concepção	  predominante.	  Por	  essa	  razão,	  a	  NATO	  começa	  a	  
exercer	  o	  chamado	  direito	  de	  ingerência	  em	  terceiros	  países	  quando	  os	  direitos	  
humanos,	  os	  genocídios,	  as	  mortandades,	  as	  lutas,	  as	  agressões	  internas	  dentro	  
desses	  países	  atingem	  uma	  notoriedade	  tão	  grande	  que	  se	  torna	  legítima	  à	  luz	  das	  
Nações	  Unidas	  intervenções	  exteriores	  para	  conter,	  limitar,	  minorar	  ou	  evitar	  esses	  
crimes,	  esses	  abusos.	  Dá-‐se	  por	  isso	  a	  reversão	  de	  mais	  um	  preceito	  constitucional	  
de	  ’76	  que	  é	  a	  ingerência	  em	  países	  terceiros.	  E	  nós	  aceitamos	  isso,	  e	  bem,	  e	  
participamos	  disso	  e	  bem,	  como	  nessa	  altura	  participamos	  pela	  segunda	  vez	  na	  
chamada	  UEO,	  União	  da	  Europa	  Ocidental,	  até	  a	  UEO	  ser	  o	  braço	  armado	  para	  se	  
inscrever	  no	  seu…	  no	  interior	  da	  própria	  União	  Europeia.	  A	  UEO	  nasce	  com	  um	  braço	  
autónomo,	  depois	  com	  um	  braço	  armado,	  e	  depois	  desaparece	  e	  integra-‐se	  dentro	  
da	  União	  Europeia	  como,	  digamos,	  como	  uma	  entidade	  de	  natureza	  para	  resolver	  
conflitos	  de	  certa	  natureza.	  Muito	  bem.	  Nesse	  sentido,	  as	  Forças	  Armadas	  
portuguesas	  foram,	  por	  exemplo	  intervir	  na	  Bósnia.	  A	  base	  de	  Aviano	  no	  norte	  de	  
Itália	  era	  o	  sítio	  onde	  a	  aviação	  portuguesa	  interveio	  várias	  vezes	  nessa	  dimensão.	  
Interviemos	  em	  muitos	  outros	  sítios	  do	  mundo	  e	  portanto	  há	  um	  conjunto	  de	  
chamadas	  de	  missões	  de	  paz,	  mais	  tarde	  inscritas	  dentro	  da	  União	  Europeia	  como	  as	  
chamadas	  missões	  de	  Petersberg	  que	  limitam	  e	  determinam	  que	  Portugal,	  qualquer	  
país	  membro	  da	  NATO	  que	  participe	  na	  União	  Europeia,	  intervenha	  nesse	  tipo	  de	  
missões.	  Portugal	  nessa	  altura	  passa	  no	  seu	  espaço	  interior	  para	  consideração	  de	  
que	  a	  sua	  segurança	  não	  é	  só	  o	  seu	  espaço	  de	  fronteira,	  mas	  também	  pode	  ser	  no	  
exterior.	  E	  mais!	  E	  o	  seu	  dever	  e	  obrigação	  é	  apoiar	  actividades	  dessa	  natureza	  no	  
exterior	  desde	  que	  esteja	  em	  causa	  a	  paz	  mundial.	  Ou	  seja,	  começa	  um	  conjunto	  de	  
garantias	  de	  exercício	  de	  uma	  segurança	  chamada	  cooperativa,	  onde	  Portugal	  
começa	  a	  intervir	  fortemente	  e	  bem,	  e	  a	  NATO	  também.	  Por	  último	  nesta	  matéria	  e	  
que	  vale	  a	  pena	  dizer	  é	  que	  chegamos	  ao	  terceiro	  ponto,	  ao	  terceiro	  momento.	  Tudo	  
continua	  normalmente	  até	  que,	  a	  partir	  de	  2001,	  2002,	  2003,	  sobretudo	  a	  partir	  do	  
11	  de	  Setembro,	  se	  começa	  a	  perceber	  uma	  realidade	  que	  cria	  algumas	  
perplexidades	  ainda	  hoje,	  e	  que	  não	  está	  resolvida,	  e	  que	  são	  questões	  de	  natureza	  
perceptual.	  A	  Constituição	  continua	  a	  dizer	  que	  as	  Forças	  Armadas,	  no	  exercício	  da	  
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política	  de	  defesa	  nacional	  como	  instrumento	  da	  política	  de	  defesa	  nacional,	  são	  
entidades	  chamadas	  a	  evitar	  agressões	  de	  natureza,	  conter,	  evitar,	  combater,	  
agressões	  de	  natureza	  externa.	  O	  que	  é	  uma	  agressão	  de	  natureza	  externa?	  Vamos	  
aos	  Estados	  Unidos.	  O	  que	  é	  uma	  agressão	  de	  natureza	  externa?	  É	  uma	  agressão	  que	  
vem	  do	  Canadá.	  Do	  Pacífico,	  do	  México,	  de	  Granada,	  das	  Honduras,	  do	  Atlântico,	  
sobre	  os	  Estados	  Unidos?	  Não.	  No	  caso	  do	  11	  de	  Setembro	  é	  uma	  agressão	  que	  se	  
gera	  no	  seio	  do	  próprio	  Estados	  Unidos	  da	  América.	  Ou	  seja,	  não	  é	  exterior,	  é	  
interior.	  A	  ameaça	  é	  corporizada	  e	  materializada	  do	  próprio	  interior	  dos	  Estados	  
Unidos	  da	  América.	  Não	  vem	  de	  fora,	  é	  criada	  lá	  dentro.	  A	  partir	  desse	  momento	  
cria-‐se	  uma	  questão	  essencial.	  Qual	  é	  a	  diferença	  entre	  ameaça	  externa	  e	  interna?	  É	  
o	  sítio	  onde	  ela	  se	  protagoniza,	  se	  desencadeia,	  se	  declara?	  Não.	  Porque	  se	  assim	  é,	  
com	  o	  11	  de	  Março	  é	  o	  exercício	  de	  maior	  agressão	  interna	  que	  se	  viu	  até	  hoje.	  Por	  
agentes	  exteriores,	  é,	  mas	  se	  calhar	  com	  alguns	  tipos	  que	  já	  lá	  viviam.	  Por	  isso,	  
começa	  a	  criar-‐se	  um	  conflito	  e	  um	  equívoco.	  Qual	  é	  a	  diferença	  entre	  segurança	  
externa	  e	  segurança	  interna?	  	  

Segunda	  questão:	  ao	  invés,	  a	  Polícia	  e	  a	  Guarda	  Nacional	  Republicana	  são	  forças,	  eu	  
falo	  destas	  duas,	  são	  forças	  de	  segurança	  interna.	  Uma	  é	  militar,	  a	  outra	  não	  é	  
militar,	  mas	  são	  forças	  de	  segurança	  interna.	  Normalmente	  deveriam	  responder	  a	  
ameaças	  de	  natureza	  interior	  ao	  país	  de	  onde	  estão,	  ou	  seja	  a	  Portugal.	  Há	  uns	  tipos	  
que	  em	  Portugal	  portam-‐se	  mal,	  uma	  ameaça	  grande…	  lá	  está	  a	  Guarda	  e	  a	  Polícia.	  
Nos	  últimos	  anos	  não	  são	  utilizadas	  só	  para	  isso.	  Nos	  últimos	  anos	  são	  utilizadas	  
como	  forças	  de	  segurança	  interna	  de	  países	  terceiros.	  Há	  um	  problema	  em	  Timor.	  
Vai	  para	  lá	  uma	  companhia	  da	  Guarda	  Republicana	  para	  impor	  paz,	  ordem,	  
segurança	  e	  tranquilidade.	  E	  o	  timorense	  agradece.	  Há	  problemas	  	  na	  Bósnia,	  no	  
Iraque,	  no	  Afeganistão,	  no	  exterior…	  vai	  a	  Guarda	  Republicana	  e	  actua.	  Ou	  seja,	  um	  
instrumento	  concebido	  como	  operador	  de	  segurança	  interna,	  afinal	  actua	  no	  
exterior.	  E	  portanto	  aumenta	  cada	  vez	  mais	  a	  confusão	  e	  o	  equívoco	  entre	  segurança	  
interna	  e	  externa.	  Por	  isso,	  há	  duas	  questões	  não	  resolvidas	  constitucional	  e	  
conceptualmente	  em	  Portugal.	  A	  primeira	  é	  mais	  grave	  ainda	  que	  é	  a	  própria	  
Constituição	  da	  República,	  a	  própria	  lei	  da	  defesa	  nacional	  quando	  diz:	  Defesa	  
Nacional	  é	  a	  política	  prosseguida	  pelo	  Estado	  que	  garante	  a	  independência	  nacional,	  
garante	  a	  integridade	  do	  território,	  a	  liberdade	  de	  circulação,	  a	  capacidade	  de	  
resposta	  a	  agressões	  de	  natureza	  externa.	  Excelente.	  Mas	  se	  é	  assim,	  então	  política	  
que	  garante	  a	  independência	  nacional,	  a	  independência	  nacional	  no	  seu	  todo,	  não	  é	  
uma	  questão	  territorial	  nem	  uma	  questão	  semântica.	  É	  uma	  questão	  global	  de	  todo	  
o	  país.	  A	  independência	  nacional	  é	  tudo.	  É	  a	  política	  monetária,	  é	  a	  política	  
financeira,	  é	  a	  política	  económica.	  É	  tudo	  isso.	  Se	  não	  chamemos	  outra	  coisa.	  Mas	  
quando	  se	  chama	  independência	  nacional	  chamamos	  todos	  os	  elementos	  
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fundamentais	  que	  garantem	  a	  independência	  nacional,	  logo	  isso	  significa	  uma	  
política	  global.	  Logo	  se	  é	  uma	  política	  global,	  quem	  é	  que	  a	  dirige?	  O	  Primeiro-‐
Ministro.	  Só	  o	  Primeiro-‐Ministro	  tem	  o	  poder	  de	  dirigir	  políticas	  globais.	  Ora	  hoje	  o	  
Ministério	  da	  Defesa	  é	  o	  Ministério	  das	  Forças	  Armadas,	  ou	  seja	  a	  grande	  confusão	  
que	  continua	  há	  20	  anos,	  não	  é	  confusão	  para	  ninguém	  a	  não	  ser	  para	  os	  puristas	  
que	  procuram	  perceber	  os	  conceitos	  e	  reaferi-‐los	  como	  eu.	  Mas	  devo	  ser	  dos	  poucos	  
que	  me	  maço.	  O	  país?	  É-‐lhe	  indiferente.	  O	  país	  percebeu	  que	  há	  um	  Ministro	  da	  
Defesa	  que	  não	  é	  da	  Defesa.	  É	  formalmente	  da	  Defesa,	  mas	  é	  Ministro	  das	  Forças	  
Armadas.	  Porque	  se	  fosse	  da	  Defesa,	  estava	  subentendido	  um	  acervo	  de	  
comportamentos,	  de	  políticas	  e	  de	  questões	  relativas	  à	  defesa	  em	  sentido	  lato	  que	  é	  
o	  que	  a	  Constituição	  determina	  e	  que	  a	  jurisprudência	  tem	  mantido	  em	  todas	  as	  
opiniões	  que	  tem	  e	  que	  levaria	  a	  que	  a	  política	  da	  defesa	  fosse	  a	  política	  das	  
políticas.	  Estou	  a	  falar	  em	  termos	  constitucionais.	  Porque	  o	  grande	  problema	  é	  que	  
nós	  permanecemos	  com	  leis	  que	  dizem	  umas	  coisas,	  mas	  não	  tiramos	  as	  
consequências	  completas	  delas.	  Então	  é	  melhor	  retirá-‐las,	  essas	  consequências,	  para	  
não	  termos	  equívocos.	  Essa	  é	  a	  primeira	  questão	  por	  resolver.	  Segunda	  questão:	  é	  
justamente	  esta	  dificuldade	  em	  perceber	  qual	  é	  a	  ideia,	  o	  momento	  e	  o	  conceito	  
separador	  entre	  ameaça	  externa	  e	  interna.	  Eu	  penso	  que	  há	  uma	  solução	  e	  o	  PSD	  no	  
programa	  eleitoral	  de	  2011	  respondeu-‐lhe	  muito	  bem,	  de	  uma	  maneira	  aliás	  que	  eu	  
fiquei	  surpreendidamente	  bem.	  Surpreendidamente	  bem!	  O	  que	  é	  que	  o	  PSD	  diz?	  
Diz:	  se	  nós	  olharmos	  bem,	  há	  um	  concurso	  de	  várias	  políticas,	  cada	  uma	  delas	  
encerrando	  um	  sistema.	  Há	  uma	  defesa	  militar	  da	  república,	  defesa	  militar	  da	  
república,	  exacto!	  E	  há!	  Há	  uma	  política	  de	  segurança	  interna.	  Há.	  Há	  uma	  política	  de	  
informações.	  Há.	  Há	  uma	  protecção	  civil	  ou	  defesa	  civil	  do	  território?	  Há.	  Onde	  
curiosamente	  nas	  quatro,	  nestes	  quatro	  subsistemas,	  ambos	  têm	  duas	  
características	  comuns.	  Primeiro,	  em	  todas	  elas	  há	  seguramente	  a	  intervenção	  do	  
factor	  militar,	  do	  elemento	  militar.	  Há	  na	  defesa	  militar	  da	  República;	  há	  na	  
segurança	  interna	  através	  da	  Guarda	  Nacional	  Republicana;	  há	  mesmo	  na	  defesa	  
interna,	  em	  momentos	  chamados	  de	  anormalidade	  no	  caso	  do	  estado	  de	  sítio;	  há	  
com	  a	  defesa	  civil	  do	  território,	  protecção	  civil	  do	  território,	  nos	  chamados	  estados	  
de	  calamidade	  ou	  estados	  de	  emergência.	  Há!	  Há	  diferenças	  de	  organização	  de	  uns	  e	  
de	  outros.	  Há	  predominância	  de	  uns	  ou	  de	  outros,	  mas	  há	  sempre	  isso.	  Há	  
necessidade	  de	  reconstrução.	  Tudo	  isso	  são	  conceitos	  e	  há,	  por	  último,	  as	  
informações	  que	  trabalham	  independentemente	  de	  quem	  quer	  que	  seja,	  de	  
qualquer	  que	  seja	  o	  poder	  para	  estes	  vários	  vectores.	  Logo	  estes	  4	  vectores	  têm	  
elementos	  comuns	  que	  trabalham	  em	  conjunto	  que	  se	  organizam	  em	  conjunto,	  que	  
hoje	  em	  dia,	  num	  país	  mais	  pobre	  como	  é	  o	  nosso,	  e	  com	  menos	  recursos,	  obriga	  a	  
alguma	  racionalidade.	  Posso	  eu	  ter	  uma	  Guarda	  Republicana	  responsável	  do	  mar,	  
das	  dozes	  milhas	  e	  ter	  a	  Armada	  com	  lanchas	  no	  mesmo	  espaço?	  Estou	  a	  duplicar	  
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meios	  porquê?	  Posso	  ter	  uma	  defesa	  aérea	  da	  Força	  Aérea,	  defesa	  de	  segurança	  
interna	  -‐	  defesa	  aérea	  e	  militar	  -‐	  da	  Força	  Aérea	  e	  ter	  uma	  duplicação	  de	  meios	  de	  
outra	  entidade?	  Posso	  eu	  duplicar	  meios	  consoante	  o	  conceito	  que	  aqui	  está	  
estabelecido,	  o	  sistema	  que	  está	  considerado,	  só	  porque	  há	  diferença	  conceptual?	  
Não!	  Eu	  tenho	  que	  encaminhar	  para	  sistemas	  cada	  vez	  mais	  simples,	  flexíveis	  e	  
multiusos.	  Isto	  é,	  eu	  tenho	  que	  ter	  um	  sistema	  em	  que	  uma	  pessoa	  está	  a	  fazer	  uma	  
coisa,	  mas	  ao	  mesmo	  tempo	  com	  esse	  meio	  está	  a	  fazer	  outras	  coisas.	  Porque	  pode	  
fazê-‐lo.	  Porque	  o	  deve	  fazer.	  E	  com	  isso	  está	  a	  trabalhar	  para	  vários	  sistemas,	  dentro	  
do	  quê?	  Daquilo	  que	  hoje	  em	  dia	  se	  chama	  segurança	  nacional.	  Ou	  seja,	  a	  questão	  
essencial	  que	  o	  PSD	  introduziu	  em	  2011	  é:	  podemos	  conciliar	  a	  defesa	  militar	  da	  
República,	  podemos	  conciliar	  a	  segurança	  interna,	  as	  informações	  com	  um	  concurso	  
global	  a	  tudo	  isso	  e	  a	  protecção	  civil,	  separadas,	  autónomas,	  mas	  trabalhando	  em	  
consenso	  para	  produzir	  aquilo	  que,	  chama-‐se,	  a	  produção	  máxima	  que	  é	  a	  segurança	  
do	  próprio	  país,	  a	  segurança	  nacional.	  Esse	  conceito	  foi	  lançado	  agora,	  na	  esteira,	  
pelo	  PSD,	  de	  vários	  pensadores,	  entre	  os	  quais	  o	  General	  Loureiro	  dos	  Santos	  que	  há	  
muitos	  anos	  tem-‐se	  batido	  por	  esta	  ideia,	  como	  outras	  pessoas	  se	  têm	  batido.	  A	  
questão	  é	  o	  poder	  político	  e	  o	  corpo	  político	  ainda	  não	  assimilou	  esta	  questão.	  E	  por	  
isso	  vamos	  passar	  alguns	  anos	  a	  ter	  que	  fazer	  alguma	  pedagogia	  sobre	  esta	  questão,	  
de	  modo	  a	  poupar	  dinheiro,	  servir	  melhor	  e	  ter	  melhor	  capacidade	  de	  resposta.	  O	  
objectivo	  não	  é	  duplicar,	  é	  reduzir.	  O	  objectivo	  é	  reduzir,	  servindo	  melhor.	  Porque	  há	  
funções	  que	  estão…	  quando	  um	  avião	  anda	  no	  ar,	  tanto	  faz	  a	  protecção	  do	  espaço	  
aéreo	  interditando	  a	  terceiros,	  como	  faz	  a	  segurança	  interior	  do	  próprio	  país.	  Nesse	  
sentido	  eu	  acho	  que	  demos	  um	  passo	  -‐	  foi	  o	  terceiro	  e	  último	  -‐	  e	  é	  esse	  passo	  que	  eu	  
ainda	  não	  está,	  digamos,	  em	  caminho	  e	  em	  progressão	  de	  ser	  perceptivo.	  Todavia,	  
reparem.	  Começámos	  com	  a	  ideia	  das	  Forças	  Armadas	  democráticas.	  Acabamos	  
2011	  com	  a	  ideia	  que	  inserimos	  as	  Forças	  Armadas	  dentro	  de	  um	  conceito	  que,	  
sendo	  a	  defesa	  militar	  da	  república,	  é	  todavia	  ocupável	  noutras	  áreas.	  Somos	  
demasiado	  pequenos	  para	  andarmos	  a	  guerrear	  todos	  os	  dias.	  Somos	  demasiado	  
pequenos	  para	  criar	  comportamentos,	  suficiente	  e	  sucessivamente,	  estanques	  no	  
nosso	  interior.	  Não	  clarificamos	  as	  questões	  para	  deixar	  azo	  a	  que,	  na	  dúvida,	  
mantém-‐se	  tudo	  como	  está.	  Não	  é	  tempo.	  Pelos	  anos	  que	  nos	  restam,	  pelos	  anos	  
que	  temos	  à	  frente,	  que	  são	  dolorosos,	  que	  são	  dolorosos,	  são	  muito	  difíceis,	  não	  é	  
tempo	  de	  mantermos	  o	  que	  está.	  É	  tempo	  de	  mantermos	  e	  revermos	  aquilo	  que	  é	  
preciso	  para	  que,	  com	  os	  meios	  escassos	  que	  temos,	  rendermos	  o	  máximo.	  E	  por	  
isso	  esta	  revisão	  conceptual	  que	  é	  preciso	  fazer	  que	  o	  PSD	  liderou	  em	  2011	  é	  um	  
acervo	  patrimonial	  que	  nos	  honra.	  Que	  nós	  nos	  devemos	  debater	  por	  eles.	  Acho	  que	  
registar	  os	  momentos	  de	  intervenção	  do	  PSD	  nesta	  matéria,	  são	  estas.	  Não	  vale	  a	  
pena	  falar	  mais.	  Chega,	  acho	  que	  já	  f…	  é	  tempo	  suficiente	  de	  ouvirmos	  o	  resto	  das	  
pessoas.	  Muito	  obrigado.	  	  
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Loureiro	  dos	  Santos	  –	  Senhor	  Secretário	  Geral,	  Senhor	  Presidente	  da	  Comissão	  
Distrital,	  colegas	  de	  mesa,	  senhor	  engenheiro,	  senhor	  Presidente	  da	  Comissão	  
Parlamentar	  de	  Defesa,	  minhas	  senhoras	  e	  meus	  senhores,	  foi	  com	  muito	  gosto	  que	  
aceitei	  o	  convite	  do	  senhor	  engenheiro	  Ângelo	  Correia.	  Eu	  conheço	  o	  senhor	  
engenheiro	  há	  muitos	  anos,	  tenho	  muita	  consideração	  por	  ele,	  enfim,	  posso	  mesmo	  
dizer	  que	  existe	  entre	  nós	  uma	  relação	  de	  amizade.	  Também	  tenho,	  embora	  não	  
conheça	  bem,	  mas	  tenho	  muita	  consideração	  pelo	  Presidente	  da	  Comissão	  
Parlamentar	  de	  Defesa,	  pelo	  menos	  fez	  o	  serviço	  militar	  obrigatório,	  e	  isso	  dá-‐lhe	  
uma	  certa	  capacidade	  que	  outros	  deputados	  da	  mesma	  Comissão	  infelizmente	  não	  
têm.	  E,	  portanto,	  enfim,	  sinto-‐me	  bem,	  acompanhado,	  a	  vir	  aqui	  dar	  a	  minha	  opinião	  
sobre	  as	  palavras	  do	  senhor	  engenheiro.	  O	  senhor	  engenheiro	  é	  uma	  pessoa	  que	  
desde	  o	  início	  da	  nossa	  democracia	  tem	  acompanhado	  estas	  questões	  de	  natureza	  
militar	  e	  de	  defesa	  nacional	  e	  portanto…	  aliás	  eu	  devo	  dizer-‐lhe	  que	  várias	  vezes	  me	  
espantei	  do	  senhor	  engenheiro	  nunca	  ter	  sido	  nomeado	  quando	  o	  PSD	  assume	  o	  
Governo,	  Ministro	  da	  Defesa	  Nacional.	  Foi	  ministro	  da	  Administração	  Interna,	  esteve	  
lá	  próximo,	  portanto…	  mas	  não	  foi	  nomeado	  Ministro	  da	  Defesa	  Nacional,	  e	  eu	  aliás	  
várias	  vezes	  tenho	  falado	  com	  ele	  sobre	  isso.	  Eu	  não	  vou	  propriamente	  falar	  naquilo	  
que	  o	  senhor	  engenheiro	  já	  disse.	  De	  um	  modo	  geral,	  enfim,	  estou	  de	  acordo	  com	  
ele,	  pode	  haver	  um	  outro	  ponto	  que	  há	  umas	  pequenas	  divergências,	  mas	  vou	  falar	  
noutras	  coisas	  que	  julgo	  que	  terá	  interesse	  abordar	  relativamente	  aos	  pontos	  
principais	  que	  ele	  focou,	  principalmente	  o	  primeiro,	  que	  é	  o	  papel	  das	  Forças	  
Armadas	  no	  aparecimento	  da	  democracia	  e	  depois,	  na	  sua	  consolidação.	  Portanto	  
como	  sabem	  o	  25	  de	  Abril	  foi	  um	  acto	  militar	  que	  derrubou	  uma	  ditadura.	  Portanto	  
este	  foi	  o	  principal	  papel	  e	  foi	  o	  objectivo	  do	  25	  de	  Abril.	  Mas	  não	  estabeleceu	  o	  
regime.	  A	  partir	  do	  25	  de	  Abril	  inicia-‐se	  em	  Portugal	  uma	  luta	  pelo	  regime	  que	  se	  
devia	  ir	  implantar.	  Havia	  adeptos	  duma	  democracia	  tipo	  ocidental	  e	  havia	  adeptos	  
duma	  democracia	  tipo	  oriental.	  Também	  eram	  repúblicas	  democráticas,	  era	  tudo	  
democrático.	  portanto	  eram	  todos	  muitos	  democratas.	  Só	  que	  isso…	  essa	  tensão	  
existiu	  e	  deu	  origem	  a	  um	  período	  conflitual	  muito	  grave	  que	  só	  vem	  a	  terminar	  no	  
25	  de	  Novembro	  quando	  a	  ala	  política	  do	  movimento	  político	  MFA	  consegue	  levar	  a	  
melhor	  sobre	  a	  ala	  política	  do	  MFA	  que	  defendia	  um	  regime	  tipo	  soviético.	  Portanto	  
a	  partir	  daí	  ficou	  claro	  que	  se	  avançaria	  para	  uma	  democracia.	  Eu	  gostaria	  de	  
esclarecer	  uma	  coisa,	  enfim,	  para	  reforçar	  algo	  que	  o	  senhor	  engenheiro	  disse.	  Antes	  
do	  25	  de	  Novembro,	  os	  partidos	  e	  as	  Forças	  Armadas,	  o	  MFA,	  desenharam	  um	  pacto,	  
aquilo	  que	  se	  chamava	  o	  Pacto	  MFA-‐Partidos.	  E	  de	  acordo	  com	  esse	  pacto	  que	  era	  
um	  pacto	  que	  da	  parte	  do	  MFA	  reflectia	  as	  posições	  dos	  adeptos,	  digamos	  assim,	  de	  
uma	  democracia	  tipo	  soviético,	  tinha	  coisas	  como	  esta.	  O	  senhor	  engenheiro	  deve-‐se	  
lembrar	  que,	  e	  enfim,	  estava	  a	  ser	  aceite,	  digamos	  assim,	  pelo	  especialmente	  o	  
partido	  comunista	  que	  era	  o	  que	  mais	  instigava	  essa	  situação,	  da	  Assembleia	  da	  
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República	  fariam	  parte	  um	  conjunto	  de	  oficiais,	  tal	  como	  no	  regime	  soviético	  que	  
seriam	  deputados,	  digamos	  assim,	  nomeados,	  não	  é?	  Eleitos	  nas	  Forças	  Armadas,	  
portanto	  nomeados	  pelas	  Forças	  Armadas.	  Quando	  se	  dá	  o	  25	  de	  Novembro	  há	  uma	  
alteração	  do	  pacto	  MFA-‐Partidos.	  E	  é	  essa	  alteração	  que	  define	  os	  termos	  em	  que	  
vai	  decorrer	  o	  Período	  provisório	  e	  marca	  o	  fim	  do	  período	  provisório,	  isto	  é	  o	  fim	  da	  
existência	  do	  Conselho	  de	  Revolução.	  E	  não	  é	  o	  Conselho	  de	  Revolução,	  não	  sai	  mais	  
tarde	  porque	  é	  empurrado	  para	  sair.	  O	  Conselho	  da	  Revolução,	  porque	  isto	  ficou	  
escrito	  no	  Pacto	  MFA-‐Partidos	  que	  fazia	  parte	  da	  Constituição	  de	  1976,	  portanto	  
esse	  pacto	  integrou	  a	  Constituição	  de	  1976,	  e	  era	  muito	  claro	  quando	  dizia	  que,	  na	  
segunda	  legislatura,	  a	  Assembleia	  tinha	  poderes	  constituintes.	  E	  a	  Constituição	  que	  
elaborasse	  não	  poderia	  ser	  vetada	  pelo	  Presidente	  da	  República.	  Portanto	  ficou	  
claramente	  definido	  que	  na	  segunda	  legislatura,	  quando	  os	  deputados	  eleitos	  
tivessem	  elaborado	  a	  Constituição,	  o	  Presidente	  da	  República	  tinha	  que	  promulgar	  a	  
Constituição,	  não	  a	  podia	  vetar.	  E	  portanto	  foi	  de	  acordo	  com	  esses	  trâmites	  que	  
acabou	  o	  Conselho	  da	  Revolução.	  É	  claro	  que	  depois	  o,	  enfim,	  mais	  tarde,	  quando	  
acabou	  o	  período	  transitório,	  digamos	  assim,	  faz-‐se	  uma	  revisão	  constitucional	  e	  aí	  é	  
que	  se	  tomam	  os	  cuidados	  –	  e	  aí	  o	  PSD	  teve	  um	  papel	  muito	  importante	  que	  foi	  
referido	  pelo	  senhor	  engenheiro	  Ângelo	  Correia	  -‐,	  no	  sentido	  de	  definir	  claramente	  
aquilo	  que	  eram	  as	  Forças	  Armadas	  inseridas	  num	  regime	  democrático.	  Aliás,	  eu	  
enfim	  lembro	  aqui…	  o	  senhor	  engenheiro	  se	  calhar	  já	  não	  se	  lembra	  que	  eu	  em	  1996	  
escrevi	  um	  artigo	  na	  revista	  Baluarte,	  que	  era	  uma	  revista	  da	  região	  militar	  de	  
Lisboa,	  em	  que,	  enfim,	  propunha	  exactamente	  que	  as	  Forças	  Armadas	  fossem	  umas	  
Forças	  Armadas	  autênticas	  que	  funcionassem	  como	  as	  Forças	  Armadas	  de	  um	  
regime	  democrático.	  E	  foi	  aquilo	  que	  depois	  se	  veio	  a	  observar	  mais	  tarde	  com	  a	  
Revisão	  Constitucional	  de	  1976.	  Não,	  ’82,	  ’82,	  exactamente,	  1982.	  Portanto	  esse	  era	  
o	  primeiro	  ponto	  que	  eu	  gostaria,	  enfim,	  de	  chamar	  a	  atenção.	  Depois	  a	  questão	  do	  
MFA.	  O	  MFA	  de	  facto	  não	  era,	  não	  era	  as	  Forças	  Armadas.	  Quer	  dizer,	  as	  Forças	  
Armadas	  precisaram,	  digamos	  assim,	  de	  se	  identificar	  com	  o	  MFA,	  mas	  o	  MFA	  é	  um	  
movimento	  político	  que	  emerge	  das	  Forças	  Armadas.	  Enquanto	  não	  se	  dá	  o	  25	  de	  
Novembro,	  todos…	  cada	  elemento	  do	  MFA,	  portanto	  os	  elementos	  predominantes	  
do	  MFA	  políticos,	  digamos	  assim,	  conseguiram	  mobilizar	  para	  o	  seu	  lado,	  grande	  
parte…	  parte	  respectiva	  das	  Forças	  Armadas.	  Assim	  havia	  várias	  tendências.	  Havia	  os	  
“spinolistas”,	  e	  havia	  os	  “malantonistas”,	  e	  havia	  enfim	  aqueles	  que	  estavam	  mais	  à	  
esquerda,	  enfim	  havia	  várias	  tendências.	  E	  essas	  tendências	  degladiavam-‐se	  no	  
interior	  das	  Forças	  Armadas,	  tal	  como	  os	  partidos	  debatiam	  as	  suas	  posições	  
políticas.	  Portanto,	  no	  interior	  das	  Forças	  Armadas,	  naturalmente	  como	  eram	  Forças	  
Armadas	  do	  serviço	  militar	  obrigatório	  reflectia-‐se	  a	  posição	  da	  população.	  Que	  foi…	  
veio	  a	  ser	  definida	  nas	  eleições	  para	  a	  Constituinte	  de	  1975.	  Quando	  em	  1975	  há	  as	  
eleições	  em	  25	  de	  Abril	  nota-‐se	  afinal	  que	  aquilo	  que	  aparentava	  ser	  a	  maioria	  da	  
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população,	  que	  era	  digamos	  muito	  à	  esquerda,	  esquerda	  radical,	  isso	  não	  
correspondia	  à	  verdade,	  porque	  cerca	  de	  80%	  da	  população	  votou	  PS,	  PSD	  e	  CDS.	  E	  o	  
partido	  comunista	  e	  mais	  outros	  grupos	  à	  esquerda	  tiveram	  apenas	  20%.	  Ora	  isso	  foi	  
que	  deu	  legitimidade	  àqueles	  que	  se	  organizaram	  e	  conseguiram	  parar,	  digamos	  
assim,	  a	  tentativa	  golpista	  do	  25	  de	  Novembro.	  Isto	  é,	  os	  militares	  que	  se	  
começaram	  a	  reunir	  sob	  orientação	  dos	  moderados	  e	  a	  fazer	  planos	  no	  sentido	  de,	  
no	  caso	  de	  haver	  alguma	  posição	  de	  força	  que	  visasse	  voltar	  a	  uma	  situação,	  
digamos,	  que	  não	  era	  democrática,	  esses	  militares	  são	  legitimados,	  ou	  sentem-‐se	  
legitimados,	  porque	  eles	  sentiam	  e	  sabiam	  que	  representavam	  o	  pensamento	  da	  
maioria	  da	  população,	  da	  esmagadora	  maioria	  da	  população.	  E	  isso	  veio-‐se	  a	  dar	  no	  
25	  de	  Novembro,	  e	  enfim,	  o	  25	  de	  Novembro	  acabou	  e	  teve	  depois	  as	  consequências	  
que	  teve.	  Isso	  era	  um	  ponto.	  Outro	  ponto	  que	  eu	  gostava	  também	  de	  falar	  era	  a	  
questão	  do	  serviço	  militar	  obrigatório	  e	  serviço	  profissional.	  Os	  exércitos	  
profissionais	  é	  o	  ideal	  dos	  chefes	  militares.	  O	  chefe	  militar…	  todo	  o	  tenente-‐coronel,	  
o	  coronel,	  o	  capitão	  que	  tem,	  enfim,	  homens	  profissionais,	  não	  sabem	  fazer	  mais	  
nada	  e	  são	  perfeitos	  naquilo	  que	  fazem,	  isso	  é	  o	  ideal.	  No	  entanto	  o	  serviço	  militar	  
obrigatório	  é	  o	  serviço	  militar	  que	  nasce	  com	  a	  democracia.	  Quer	  dizer,	  quando	  
nasce	  a	  democracia	  em	  França,	  não	  na	  nova,	  não	  na	  Grécia,	  mas	  em	  França,	  essa	  
democracia	  é	  identificada	  com	  a	  conscrição,	  com	  o	  serviço	  da	  nação.	  Porquê?	  Isto	  
entende-‐se,	  porque	  o	  facto	  de	  haver…	  dos	  grandes	  efectivos	  das	  Forças	  Armadas	  
serem	  constituídas	  por	  elementos	  que	  vêm	  da	  população,	  isto	  faz	  com	  que	  os	  
sentimentos	  da	  população	  entrem	  nas	  Forças	  Armadas.	  Foi	  o	  que	  aconteceu	  no	  25	  
de	  Abril.	  Quer	  dizer,	  o	  golpe	  do	  25	  de	  Abril	  dá-‐se	  exactamente	  porque	  a	  insatisfação	  
da	  população	  era	  tão	  grande	  que	  ela	  passou,	  passou,	  para	  as	  Forças	  Armadas.	  E	  as	  
Forças	  Armadas	  fizeram	  o	  golpe	  porque,	  no	  fundo,	  foram	  os	  militares.	  Aliás,	  houve	  
uma	  série	  de	  oficiais	  milicianos	  que	  tiveram	  papel	  relevante	  no	  golpe	  do	  25	  de	  Abril.	  
Não	  foram	  só	  oficiais	  do	  quadro	  permanente.	  Houve	  também	  oficiais	  milicianos	  de	  
grande	  importância.	  Não	  entraram	  propriamente	  na	  organização	  conspirativa,	  mas	  
estavam	  a	  par	  dela,	  e	  na	  altura	  das	  operações	  tiveram	  um	  papel	  importante.	  O	  
serviço	  militar	  obrigatório,	  portanto,	  ele	  é	  importante	  também	  para	  as	  Forças	  
Armadas,	  naturalmente,	  por	  estas	  razões	  que	  eu	  disse,	  porque	  as	  Forças	  Armadas	  
estão	  mais	  ligadas	  à	  população,	  mas	  é	  fundamentalmente	  melhor	  para	  o	  país.	  É	  mais	  
barato.	  As	  Forças	  Armadas	  ficam	  mais	  baratas,	  por	  um	  lado.	  Por	  outro	  lado,	  também	  
transmite	  à	  população,	  à	  generalidade	  da	  população,	  um	  conjunto	  de	  valores	  e	  de	  
práticas	  que,	  mais	  tarde	  as	  pessoas	  sentem	  que	  lhe	  foram	  úteis	  na	  sua	  vida	  normal.	  
E,	  além	  disso,	  tem	  uma	  outra…	  um	  outro	  papel	  que	  é	  embora	  marginal,	  mas	  não	  
deixa	  de	  ter	  importância.	  É	  que	  o	  serviço	  militar	  obrigatório	  em	  momentos	  de	  crise	  
económica	  e	  financeira,	  como	  aquela	  que	  nós	  estamos	  a	  viver,	  pode	  funcionar	  como	  
um	  revelador	  social,	  isto	  é,	  normalmente,	  enfim,	  Portugal	  não	  precisaria	  de	  ter	  de	  
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recrutar	  todos	  os	  mancebos	  enfim	  que	  estão	  em	  condições	  de	  ir	  para	  o	  serviço	  
militar	  obrigatório.	  Mas	  quando	  há	  muito	  desemprego,	  o	  que	  é	  que	  se	  fazia?	  
Recrutava-‐se	  mais	  gente.	  E	  então,	  digamos	  os	  índices	  de	  desemprego	  baixavam,	  
reduziam-‐se	  porque	  grande	  parte	  dos	  desempregados,	  dos	  que	  se	  diziam	  
desempregados	  estavam	  a	  fazer	  o	  serviço	  militar	  obrigatório.	  Portanto	  tem	  essas	  
duas	  vantagens.	  	  

Gostava	  de	  fazer	  um	  comentário	  àquilo	  que	  o	  senhor	  engenheiro	  disse	  na	  altura,	  em	  
1993,	  quando	  foram,	  enfim	  foram	  tomadas	  medidas	  para	  reduzir	  os	  efectivos	  e	  
simultaneamente	  foi	  criado	  um	  fundo	  de	  pensões.	  Isso	  foi	  uma	  coisa	  importante,	  
mas	  esse	  fundo	  de	  pensões	  acabou	  há	  pouco	  tempo.	  Acabou	  há	  pouco	  tempo.	  E	  é	  
claro,	  é	  evidente	  que	  os	  militares,	  a	  maior	  parte	  desses	  militares	  que	  seriam…	  que	  
beneficiariam	  desse	  fundo	  de	  pensões,	  são	  militares	  que	  fizeram	  a	  guerra.	  A	  grande	  
maioria	  dos	  militares	  que	  hoje	  são	  reformados,	  aqueles	  que	  são	  mais	  velhos,	  
portanto	  aqueles	  que	  precisariam	  do	  fundo	  de	  pensões,	  é	  gente	  que	  fez	  a	  guerra,	  
portanto	  que	  tem	  mazelas	  e	  tem	  situações	  muitas	  vezes,	  enfim	  que	  quase	  não	  se	  
notam,	  mas	  mesmo	  no	  foro	  psicológico	  que	  são	  situações	  complicadas.	  Eu	  não	  sei	  se	  
foi	  uma	  boa	  medida	  ter	  acabado	  com	  o	  fundo	  de	  pensões.	  Eu	  acho	  até	  que	  foi	  uma	  
péssima	  medida.	  Até	  pelo	  reflexo	  moral	  e	  de	  desmotivação	  que	  teve	  no	  pessoal	  no	  
activo.	  Porque	  uma	  das	  coisas	  que	  mais	  atinge	  o	  pessoal	  militar	  que	  está	  no	  activo	  é	  
aquilo	  que	  é	  feito	  de	  mal	  àqueles	  que	  já	  estiveram	  no	  activo,	  porque	  eles	  sabem	  que	  
mais	  cedo	  ou	  mais	  tarde,	  vai	  acontecer	  o	  mesmo.	  E	  portanto,	  enfim,	  não	  ficam	  muito	  
satisfeitos.	  Quanto	  à	  situação	  actual,	  digamos	  assim,	  a	  situação	  do	  emprego	  das	  
Forças	  Armadas	  actualmente.	  Actualmente,	  enfim	  e	  durante	  muito	  tempo,	  conforme	  
explicou	  o	  senhor	  engenheiro,	  as	  Forças	  Armadas	  estavam	  mais	  envolvidas	  em	  
acções	  fora	  da	  área	  no	  âmbito	  da	  NATO	  e	  também	  no	  âmbito	  da	  União	  Europeia,	  da	  
UEO,	  e	  portanto,	  enfim,	  de	  um	  modo	  geral,	  sempre	  sobre…	  com	  a	  legitimidade	  das	  
Nações	  Unidas.	  Aliás	  nós,	  que	  eu	  saiba,	  com	  excepção	  do	  envio	  da	  Guarda	  
Republicana	  para	  o	  Iraque,	  nunca,	  enfim,	  fizemos,	  autorizámos	  -‐	  o	  nosso	  Governo	  -‐	  
Forças	  Nacionais	  destacadas	  que	  não	  tivessem	  o	  aval	  das	  Nações	  Unidas.	  

Ângelo	  Correia:	  Desconfio	  que,	  os	  aviões	  de	  Aviano,	  os	  aviões	  que	  nós	  mandámos	  
para	  lá…	  

Loureiro	  dos	  Santos:	  Para	  a	  Bósnia?	  Para	  a	  Bósnia	  talvez	  não.	  Aliás	  eu	  lembro-‐me	  
porque	  eu	  opus-‐me	  publicamente	  à	  nossa	  intervenção	  na	  Bósnia…	  foi	  isso.	  Porque	  
de	  facto	  as	  Nações	  Unidas	  não	  tinham	  dado	  o	  seu	  aval	  e,	  numa	  primeira	  fase,	  foi	  a	  
NATO,	  só.	  Foi	  só	  a	  NATO.	  E	  de	  facto	  houve	  aí	  uma	  intervenção	  nossa.	  Mas	  foi	  essa,	  e	  
depois	  foi	  o	  Iraque,	  embora	  o	  Iraque,	  eu	  entendi	  o	  Iraque…	  e	  eu,	  na	  altura,	  eu	  
concordei	  com	  a	  ida	  da	  Guarda	  Republicana	  para	  o	  Iraque.	  Eu	  entendi	  é	  que	  devia	  ir	  
um	  contingente	  militar	  português	  com	  a	  Guarda	  Republicana	  inserida	  e	  não	  só…	  
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porque	  a	  Guarda	  Nacional	  Republicana	  foi	  servir	  no	  âmbito	  de	  uma	  Brigada	  italiana.	  
Portanto	  era	  uma	  força	  que	  actuava	  como	  força	  de	  retaguarda	  de	  uma	  unidade	  de	  
combate	  militar.	  Mas	  eu	  aí	  aceitei,	  porquê?	  Porque	  era	  um	  pedido	  de	  um	  aliado	  da	  
NATO,	  que	  já	  estava	  envolvido;	  estavam	  lá	  uma	  série	  de	  aliados	  e	  portanto	  nós	  
devíamos,	  enfim,	  satisfazer	  esse	  compromisso	  e	  aceitar	  mandar	  esse	  contingente.	  
De	  resto,	  só	  chamar	  a	  atenção	  para	  a	  situação	  actual,	  como	  eu	  vejo	  a	  situação	  
actual.	  Só	  muito	  rapidamente.	  Nós	  neste	  momento	  temos	  as	  nossas	  forças	  militares,	  
do	  meu	  ponto	  de	  vista,	  começam	  a	  ter	  problemas	  de	  serem	  suficientes	  para	  aquilo	  
que	  pode	  ser	  necessário.	  Porque	  a	  situação	  quadro	  internacional	  está	  a	  alterar-‐se	  
com	  muita	  velocidade.	  Está	  a	  haver	  vários	  acontecimentos	  que	  originaram	  
alterações	  bruscas.	  Um	  foi	  a	  crise	  da	  Ucrânia.	  A	  crise	  da	  Ucrânia,	  portanto	  o	  facto	  de	  
se…	  de	  nos	  apercebermos	  que	  a	  Rússia	  está	  determinada	  a	  reconstituir	  posições	  e	  
vantagens	  geopolíticas	  que	  perdeu	  no	  fim	  da	  Guerra	  Fria,	  nem	  que	  para	  isso	  precise	  
de	  utilizar	  a	  força,	  é	  uma	  nova…	  isso	  coloca-‐nos	  perante	  um	  novo	  quadro	  geopolítico	  
na	  Europa.	  E	  isso,	  enfim,	  o	  senhor	  Presidente	  da	  Comissão	  Parlamentar	  deve	  saber	  
isso	  melhor	  que	  eu,	  mas	  isso	  está	  a	  dar	  uma	  certa	  tensão	  mesmo	  no	  seio	  da	  NATO,	  
na	  medida	  em	  que	  há	  alguns	  países	  da	  NATO	  que,	  não	  se	  percebendo	  muito	  bem	  
porquê,	  estão…	  têm	  reticências	  quanto	  ao	  reforço	  dos	  seus	  meios,	  a	  começar	  pela	  
Alemanha.	  O	  que	  é	  uma	  coisa	  de	  certa	  maneira	  um	  pouco	  ambígua.	  Não	  se	  sabe	  
muito	  bem	  o	  que	  é	  que	  a	  Alemanha	  quer	  relativamente	  à	  defesa	  da	  Europa.	  Talvez	  
seja	  necessário	  alterar	  um	  pouco	  a	  situação,	  mas	  não	  muito,	  mas	  a	  questão	  põe-‐se	  
essencialmente	  em	  termos	  de	  material,	  de	  equipamento,	  porque	  praticamente	  nós,	  
tirando	  pequenas	  coisas	  que	  têm	  sido	  feitas,	  mas	  os	  grandes	  equipamentos	  nós	  
deixámos	  de	  comprar.	  E	  isso	  é	  muito	  importante.	  E	  é	  tudo	  o	  que	  eu	  queria	  dizer	  e	  
agradeço	  também	  a	  sua,	  enfim,	  a	  maneira	  como	  o	  senhor	  falou.	  	  

José	  Matos	  Correia:	  Eu	  queria	  em	  primeiro	  lugar	  cumprimentar	  os	  meus	  colegas	  
oradores.	  São	  pessoas	  sobejamente	  conhecidas	  na	  sociedade	  portuguesa	  por	  tudo	  
aquilo	  que	  têm	  feito	  pelo	  país.	  O	  senhor	  engenheiro	  Ângelo	  Correia	  é	  um	  social-‐
democrata,	  enfim,	  ligado	  desde	  sempre	  à	  história	  do	  país	  e	  um	  homem	  que	  não	  
apenas	  exerceu	  funções	  políticas	  importantes,	  quer	  como	  Ministro	  quer	  também	  
como	  Presidente	  da	  Comissão	  Parlamentar	  de	  Defesa.	  Eu	  sempre	  que	  estou	  sentado	  
na	  minha	  cadeira,	  de	  Presidente	  da	  Comissão	  de	  Defesa,	  tenho	  o	  engenheiro	  Ângelo	  
Correia	  a	  olhar	  para	  mim,	  porque	  há	  aquele	  hábito	  instituído	  que	  os	  Presidentes	  da	  
Câmara	  têm	  uma	  fotografia	  na	  parede,	  e	  portanto	  eu	  tenho	  lá	  sempre	  o	  engenheiro	  
Ângelo	  Correia	  a	  olhar	  para	  mim	  enfim,	  cada	  um	  tem	  aquilo	  que	  merece.	  Eu	  tenho	  o	  
engenheiro	  Ângelo	  Correia	  a	  olhar	  para	  mim,	  enfim,	  é	  a	  vida.	  E	  portanto	  é	  alguém	  
que	  fruto	  não	  apenas	  das	  responsabilidades	  políticas	  que	  teve	  ao	  longo	  dos	  anos,	  
mas	  também	  fruto	  da	  sua	  enorme	  curiosidade	  intelectual,	  tem	  vindo	  a	  definir	  um	  
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pensamento	  muito	  estruturado	  sobre	  questões	  de	  relações	  externas	  e	  sobre	  
questões	  de	  segurança	  e	  de	  defesa	  que	  são	  de…	  pensamento	  esse	  que	  é	  de	  saudar	  
pela	  sua	  originalidade	  mas	  também	  pela	  sua	  audácia,	  porque	  infelizmente	  em	  
Portugal	  durante	  muito	  tempo	  não	  se	  pensou	  nestes	  assuntos	  e	  estes	  assuntos	  são	  
hoje	  em	  dia	  cada	  vez	  mais	  importantes,	  sobretudo	  para	  um	  país	  da	  dimensão	  de	  
Portugal	  e	  da	  inserção	  geopolítica	  e	  geoestratégica	  de	  Portugal.	  Senhor	  General	  
Loureiro	  dos	  Santos	  não	  carece	  também	  de	  apresentações.	  É	  um	  distintíssimo	  militar	  
que	  fez	  uma	  carreira	  brilhante	  nas	  Forças	  Armadas	  portuguesas.	  Foi	  Chefe	  de	  
Estado-‐Maior	  do	  Exército	  e	  que	  a	  certa	  altura	  até	  deu	  uma	  perninha	  na	  política	  
quando	  foi	  Ministro	  da	  Defesa	  no	  Governo	  de	  Mota	  Pinto	  e	  portanto	  todos	  também	  
o	  conhecemos.	  Depois	  de	  saudar	  os	  meus	  colegas	  oradores,	  queria	  evidentemente	  
saudar	  todos	  os	  presentes,	  começando	  por	  saudar	  o	  senhor	  Secretário	  Geral	  do	  
Partido,	  o	  senhor	  Presidente	  da	  Distrital	  de	  Santarém,	  o	  senhor	  Secretário	  de	  Estado	  
ali	  escondido,	  embora	  não	  nessa	  qualidade	  que	  eu	  não	  quero	  cá	  essas	  confusões	  
entre	  o	  Partido	  e	  o	  Governo,	  senão	  ainda	  somos	  acusados	  de	  alguma	  coisa	  grave.	  Os	  
meus	  colegas	  deputados	  e	  todos	  os	  companheiros	  aqui	  presentes.	  	  

Eu	  não	  estou	  aqui	  na	  qualidade	  de	  Vice-‐Presidente	  da	  Comissão	  Política	  Nacional,	  
mas	  ficar-‐me-‐ia	  mal	  se	  não	  aproveitasse	  a	  ocasião	  de,	  sendo	  Vice-‐Presidente	  da	  
Comissão	  Política	  Nacional	  e	  estando	  aqui	  numa	  circunstância	  em	  que	  celebramos	  os	  
40	  anos	  do	  nosso	  Partido,	  não	  deixar	  aqui	  uma	  palavra	  de	  saudação	  em	  primeiro	  
lugar	  para	  aqueles	  que	  com	  tudo	  o	  que	  isso	  deve	  ter	  significado	  de	  empenho,	  de	  
risco	  pessoal,	  de	  arrojo,	  de	  amor	  à	  causa,	  saudar	  aqueles	  que	  há	  40	  anos	  atrás	  
construíram	  o	  partido	  social	  democrata	  no	  distrito	  de	  Santarém.	  

É	  verdade	  que	  já	  houve	  dias	  mais	  fáceis	  para	  se	  ser	  do	  PSD	  do	  que	  hoje,	  mas	  nada	  
disso	  se	  compara	  com	  a	  dificuldade	  que	  terá	  sido	  ser	  fundador	  do	  Partido	  Social	  
Democrata	  há	  40	  anos	  atrás.	  E	  por	  isso	  o	  nosso	  preito	  de	  homenagem	  deve	  ser	  
permanente	  e	  deve	  ser	  expresso	  sempre	  e	  em	  todas	  as	  circunstâncias.	  E	  esta	  é	  
particularmente	  adequada	  para	  isso.	  É	  evidente	  que	  o	  partido	  tem	  sido	  construído	  
ao	  longo	  de	  40	  anos	  por	  muitos	  homens	  e	  por	  muitas	  melhores	  e	  de	  nada	  serviria	  o	  
esforço	  daqueles	  que	  o	  criaram	  se	  ao	  longo	  de	  todo	  este	  tempo	  não	  tem	  havido	  
muitas	  outras	  pessoas	  que	  mantiveram	  acesa	  a	  chama	  e	  que	  fizeram	  do	  Partido	  
Social	  Democrata	  aquilo	  que	  ele	  é	  hoje.	  E	  por	  isso	  o	  meu	  agradecimento	  também	  é	  
dirigido	  a	  todos	  aqueles	  que	  ao	  longo	  destes	  40	  anos	  têm	  dado	  o	  melhor	  de	  si	  
próprios	  ao	  partido	  e	  aqueles	  que	  hoje	  continuam	  a	  fazê-‐lo,	  porque	  sem	  eles,	  sem	  os	  
militantes,	  sem	  as	  estruturas	  concelhias	  e	  distritais,	  o	  partido	  não	  seria	  nada,	  e	  
portanto	  muito	  obrigado,	  em	  nome	  da	  Comissão	  Política	  Nacional,	  por	  tudo	  o	  que	  
têm	  feito	  pelo	  Partido	  Social	  Democrata.	  
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Agora,	  falando	  da	  questão	  que	  aqui	  nos	  trouxe.	  É	  evidente	  que	  falar	  em	  último	  é	  
sempre	  mais	  fácil,	  porque	  tudo	  o	  que	  é	  importante	  já	  foi	  dito,	  sobretudo	  quando	  as	  
pessoas	  que	  o	  antecederam	  têm	  a	  qualidade	  do	  engenheiro	  Ângelo	  Correia	  e	  do	  
General	  Loureiro	  dos	  Santos.	  Em	  todo	  o	  caso	  eu	  queria	  deixar	  aqui	  duas	  ou	  três	  
considerações	  que	  me	  parecem	  relevantes,	  até	  para	  valorizar	  o	  papel	  que	  o	  Partido	  
Social	  Democrata	  tem	  tido	  sobretudo	  quando	  exerce	  funções	  governativas	  
relativamente	  às	  Forças	  Armadas	  portuguesas	  e	  relativamente	  ao	  papel	  que	  lhes	  
cabe	  e	  deve	  continuar	  a	  caber	  desempenhar.	  Foram	  aqui	  citados	  momentos	  
importantes	  do	  ponto	  de	  vista	  das	  Forças	  Armadas	  e	  da	  Defesa	  Nacional.	  Refiro-‐me	  
às	  mudanças	  de	  ’82	  com	  a	  Primeira	  Revisão	  Constitucional,	  refiro-‐me	  às	  questões,	  
ou	  melhor,	  ao	  início	  do	  processo	  de	  redimensionamento	  das	  Forças	  Armadas	  que	  
teve	  muito	  que	  ver	  com	  a	  célebre	  lei	  dos	  coronéis,	  como	  na	  altura	  era	  designada,	  e	  
que	  provocou	  na	  altura	  enormíssimos	  conflitos	  entre	  o	  Governo	  liderado	  pelo	  Prof.	  
Cavaco	  Silva	  e	  o	  Dr.	  Mário	  Soares,	  então	  Presidente	  da	  República.	  Mas	  há	  outros	  
momentos	  que	  a	  meu	  ver	  devem	  ser	  sublinhados,	  por	  exemplo.	  Foi	  com	  o	  Governo	  
do	  PSD	  que,	  pela	  primeira	  vez,	  as	  Forças	  Armadas	  portuguesas	  foram	  enviadas	  para	  
missões	  de	  paz	  nas	  Nações	  Unidas.	  Ou	  seja,	  foi	  com	  um	  Governo	  do	  PSD	  liderado	  
pelo	  ainda	  Presidente	  da	  Comissão...	  (liderado?	  Na	  pasta	  dos	  Negócios	  Estrangeiros,	  
entenda-‐se)	  pelo	  actual	  Presidente	  da	  Comissão	  Europeia,	  e	  quando	  era	  Ministro	  da	  
Defesa	  o,	  mais	  tarde	  líder	  do	  partido,	  o	  Dr.	  Fernando	  Nogueira.	  As	  Forças	  Armadas	  
portuguesas…	  há	  uma	  parte	  em	  que	  todas	  as	  Forças	  Armadas	  têm	  uma	  obrigação	  
particular	  que	  é	  a	  defesa	  do	  país,	  seja	  em	  Portugal	  seja	  noutro	  país	  qualquer	  do	  
mundo.	  Em	  primeiro	  lugar	  as	  Forças	  Armadas	  têm	  esse	  desiderato.	  É	  para	  isso	  que	  
elas	  servem.	  Agora	  as	  Forças	  Armadas	  no	  mundo	  moderno	  não	  são	  só	  isso.	  As	  Forças	  
Armadas	  no	  mundo	  moderno	  são	  um	  instrumento	  de	  afirmação	  externa,	  de	  
posicionamento	  do	  país	  no	  plano	  internacional.	  E	  a	  questão	  é	  que,	  hoje	  em	  dia,	  
quando	  um	  país	  não	  é	  capaz	  de	  contribuir	  para	  a	  segurança	  internacional,	  corre	  o	  
risco	  da	  irrelevância,	  porque	  ninguém	  lhe	  liga.	  Se	  não	  contribui,	  se	  não	  tem	  um	  papel	  
activo,	  não	  serve	  para	  nada.	  E	  portanto	  a	  ideia	  de	  utilizar	  as	  Forças	  Armadas	  
portuguesas	  como	  instrumento	  de	  afirmação	  externa	  do	  Estado	  e	  portanto	  não	  
limitar	  a	  afirmação	  externa	  do	  Estado	  às	  questões	  de	  política	  externa	  no	  sentido	  
estrito,	  é	  absolutamente	  essencial.	  Não	  é	  que	  até	  a	  essa	  altura	  (estamos	  a	  falar	  no	  
pós-‐conflito	  na	  Jugoslávia,	  portanto	  no	  início	  da	  década	  de	  ’90),	  não	  é	  que	  até	  essa	  
altura	  não	  tenha	  acontecido	  nada	  no	  que	  diz	  respeito	  à	  utilização	  externa	  das	  Forças	  
Armadas.	  Havia	  dimensões	  onde	  a	  questão	  ocorria.	  Estou	  a	  pensar	  por	  exemplo	  na	  
cooperação	  técnico-‐militar	  com	  os	  países	  de	  língua	  portuguesa.	  É	  um	  ponto	  
importante,	  mas	  não	  chega.	  A	  afirmação	  externa	  do	  Estado	  tem	  que	  ver	  com	  a	  
capacidade	  de	  ser	  um	  player	  no	  espaço	  global.	  E	  o	  PSD	  foi	  capaz	  de	  entender	  que	  a	  
utilização	  das	  Forças	  Armadas	  no	  contexto	  das	  operações	  das	  Nações	  Unidas,	  em	  
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primeiro	  lugar,	  depois	  na	  UEO	  -‐	  e	  aí	  a	  importância	  por	  exemplo	  de	  termos	  
promovido	  a	  eleição	  do	  Embaixador	  Cutileiro	  como	  Secretário-‐Geral	  da	  União	  da	  
Europa	  Ocidental	  -‐,	  depois	  no	  âmbito	  das	  missões	  de	  Petersberg	  aprovadas	  em	  ’92.	  
Hoje	  em	  dia	  nas	  missões	  da	  União	  Europeia,	  isto	  significa	  uma	  leitura	  
completamente	  diferente	  do	  papel	  das	  Forças	  Armadas,	  não	  apenas	  do	  ponto	  de	  
vista	  da	  valorização	  do	  país,	  mas	  também	  do	  ponto	  de	  vista	  da	  valorização	  das	  
próprias	  Forças	  Armadas,	  porque	  no	  momento	  em	  que	  o	  país	  felizmente	  não	  tem	  
conflitos,	  limitar	  as	  Forças	  Armadas	  portuguesas,	  até	  numa	  perspectiva	  porventura	  
restritiva	  que	  ainda	  hoje	  impera	  daquilo	  que	  são	  as	  missões	  constitucionais,	  significa	  
de	  alguma	  forma	  “guetizar”	  as	  Forças	  Armadas	  a	  um	  papel	  muito	  mais	  diminuto	  do	  
que	  aquilo	  que	  as	  Forças	  Armadas	  estão	  preparadas	  para	  fazer.	  E	  portanto	  esta	  
afirmação	  externa	  do	  papel	  das	  Forças	  Armadas	  com	  a	  inserção	  de	  contingentes	  
militares	  portugueses,	  ou	  como	  vulgarmente	  se	  diz,	  de	  Forças	  nacionais	  destacadas,	  
primeiro	  nas	  Nações	  Unidas	  e	  depois	  ao	  nível	  da	  NATO,	  da	  União	  da	  Europa	  
Ocidental	  e	  hoje	  da	  política	  externa	  e	  de	  segurança	  comum,	  foi	  um	  contributo	  
fundamental	  do	  Partido	  Social	  Democrata	  na	  sua	  governação	  quer,	  repito,	  do	  ponto	  
de	  vista	  da	  afirmação	  externa	  do	  Estado,	  quer	  do	  ponto	  de	  vista	  da	  valorização	  do	  
próprio	  papel	  das	  Forças	  Armadas.	  Eu	  julgo…	  há	  pouco	  conversava	  com	  o	  General	  
Loureiro	  dos	  Santos,	  julgo	  que	  nós	  temos	  de	  ser	  capazes	  de	  olhar	  do	  ponto	  de	  vista	  
do	  espectro	  político-‐partidário	  português	  em	  duas	  lógicas.	  Há	  dois	  partidos	  de	  um	  
lado	  e	  3	  partidos	  do	  outro.	  E	  há	  2	  partidos	  para	  quem	  o	  papel	  das	  Forças	  Armadas	  é	  
um	  papel	  essencial,	  para	  quem	  a	  valorização	  das	  Forças	  Armadas	  é	  intrínseco	  ao	  seu	  
código	  genético.	  E	  depois	  há	  partidos	  à	  esquerda	  que	  vêem	  as	  Forças	  Armadas	  como	  
uma	  maçada,	  como	  uma	  espécie	  de	  uma…	  de	  um	  peso	  que	  convém	  alijar	  tanto	  
quanto	  possível.	  Isso	  por	  exemplo	  notou-‐se	  há	  pouco.	  O	  senhor	  General	  Loureiro	  dos	  
Santos	  também	  falava	  nisso.	  Notou-‐se	  por	  exemplo	  na	  forma	  como	  alguns	  governos,	  
neste	  caso	  do	  partido	  socialista,	  visto	  que	  foi	  o	  único	  partido	  de	  esquerda	  que	  esteve	  
no	  poder,	  em	  que	  os	  governos	  do	  partido	  socialista	  deixaram	  degradar	  de	  uma	  
forma	  absolutamente	  inconcebível	  as	  Forças	  Armadas,	  sobretudo	  no	  que	  diz	  
respeito	  ao	  material	  militar.	  E	  a	  verdade	  é	  que,	  como	  costumam	  dizer	  os	  chefes	  
militares,	  e	  o	  senhor	  General	  Loureiro	  dos	  Santos	  corrigir-‐me-‐á	  se	  estiver	  
equivocado,	  há	  uma	  primeira	  preocupação	  que	  qualquer	  chefe	  militar	  tem	  com	  o	  
seu	  pessoal.	  É	  preciso	  que	  o	  pessoal	  esteja	  motivado,	  esteja	  treinado,	  esteja,	  
digamos,	  vocacionado	  para	  fazer	  aquilo	  que	  é	  a	  sua	  missão.	  Mas	  não	  adianta	  muito	  
ter	  pessoal	  que	  não	  estará	  motivado	  se	  não	  se	  tiver	  os	  meios	  necessários	  para	  
desempenhar	  a	  sua	  actividade.	  Todos	  nós	  sabemos	  aliás	  como,	  nas	  circunstâncias	  
em	  que	  há	  cerimónias	  militares,	  as	  Forças	  Armadas	  tentam	  sempre	  expor	  aquilo	  que	  
de	  melhor	  têm,	  porque	  é	  também	  uma	  forma	  de	  atrair	  as	  pessoas	  para	  as	  Forças	  
Armadas,	  sobretudo	  num	  momento	  em	  que	  temos	  Forças	  Armadas	  exclusivamente	  
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profissionais	  naquilo	  que	  porventura	  terá	  sido	  talvez	  o	  maior	  equívoco	  do	  Partido	  
Social	  Democrata	  (porque	  os	  nossos	  erros	  também	  devem	  ser	  reconhecidos)	  nesta	  
matéria	  da	  regulação	  das	  Forças	  Armadas.	  Eu	  tenho	  muitas	  dúvidas	  sobre	  essa	  
matéria,	  até	  porque,	  como	  o	  Senhor	  general	  referiu,	  fiz	  o	  serviço	  militar	  obrigatório	  
e	  não	  me	  fez	  mal	  nenhum.	  E	  hoje	  que	  sou	  há	  muitos	  anos	  professor	  universitário,	  
embora	  nem	  sempre	  faça	  tudo	  bem,	  porque	  por	  exemplo	  passei	  o	  Vasco	  Cunha	  e	  
por	  ter	  passado	  o	  Vasco	  Cunha,	  ele	  veio	  a	  ser	  Presidente	  da	  Distrital	  do	  PSD,	  que	  é	  
uma	  coisa	  que…	  é	  um	  mal	  que	  não	  se	  deseja	  a	  ninguém,	  mas...	  É	  o	  que	  lhe	  valeu.	  A	  
verdade	  é	  que,	  hoje	  em	  dia,	  olhamos…	  eu	  olho	  muitas	  vezes	  para	  os	  meus	  alunos	  e	  
começo	  a	  pensar	  com	  os	  meus	  botões	  quando	  vejo	  assim	  uns	  brincos	  e	  umas	  
tatuagens	  e	  umas	  coisas	  que,	  um	  bocadinho	  de	  ordem	  ali	  não	  lhes	  fazia	  mal	  
nenhum.	  Aprenderem	  a	  marchar	  e	  coisas	  no	  género,	  não	  lhes	  fazia	  mal	  nenhum.	  
Não	  sei	  se	  isto	  é	  da	  idade	  que	  eu	  vou	  ficando	  assim	  mais	  rezingão,	  à	  medida	  que	  
vamos	  evoluindo	  na	  idade.	  Sempre	  fui,	  diz	  o	  Secretário-‐Geral.	  É	  verdade,	  mas	  estou	  
mais	  refinado.	  É	  verdade.	  Eu	  nunca	  minto	  a	  militantes	  do	  PSD.	  Só	  dos	  outros	  
partidos.	  E	  portanto,	  esta	  questão	  (regressando	  a	  coisas	  sérias),	  esta	  questão	  do	  
equipamento	  das	  Forças	  Armadas	  é	  uma	  questão	  essencial.	  E	  a	  verdade	  é	  que	  como	  
o	  senhor	  General	  por	  exemplo	  se	  lembrará,	  até	  ao	  governo	  liderado	  pelo	  Partido	  
Social	  Democrata	  em	  2002,	  tirando	  as	  já	  longínquas	  fragatas	  Meko,	  mesmo	  essas	  
compradas	  no	  tempo	  do	  professor	  Cavaco	  Silva	  (com	  o	  engenheiro	  António	  Guterres	  
não	  se	  fez	  nada,	  e	  então	  com	  o	  engenheiro	  José	  Sócrates	  a	  coisa	  foi	  um	  desastre	  
completo),	  eu	  acho	  aliás	  que	  o	  José	  Sócrates	  nunca	  sequer	  entrou	  numa	  unidade	  
militar.	  E	  nós	  conseguimos	  fazer	  algumas	  coisas	  difíceis.	  Hoje	  em	  dia	  nós	  temos	  
Forças	  Armadas	  que,	  por	  exemplo,	  do	  ponto	  de	  vista	  da	  força	  aérea,	  o	  Chefe	  de	  
Estado-‐Maior	  da	  Força	  Aérea	  diz	  a	  quem	  o	  quer	  ouvir	  que	  tem	  a	  Força	  Aérea	  que	  
quer.	  E	  a	  Força	  Aérea	  portuguesa	  tem,	  com	  uma	  ou	  outra	  excepção,	  material	  
completamente	  apto	  às	  suas	  funções.	  Quer	  os	  F16,	  quer	  os	  C295,	  quer	  os	  EH101.	  E	  
portanto	  a	  Força	  Aérea	  portuguesa	  pode	  lidar,	  em	  condições	  de	  igualdade,	  
evidentemente	  com	  uma	  menor	  dimensão	  de	  material,	  mas	  com	  qualquer	  das	  mais	  
avançadas	  forças	  aéreas	  europeias.	  E	  isso	  foi	  feito	  no	  tempo	  do	  nosso	  governo.	  
Mesmo	  a	  questão	  dos	  submarinos	  que	  tanta	  gente	  critica,	  porque	  é	  tão	  fácil	  de	  
criticar,	  mas	  como	  tantas	  vezes	  acontece	  em	  Portugal	  que	  não	  sabem	  o	  que	  dizem.	  
Porque	  a	  verdade	  é	  que,	  como	  dizem	  os	  camaradas	  da	  Marinha	  do	  senhor	  General:	  
os	  submarinos	  são	  um	  pouco	  a	  armas	  dos	  pobres,	  porque	  são	  uma	  arma	  multifunção	  
que	  pode,	  com	  meios	  mais	  reduzidos,	  desenvolver	  um	  conjunto	  de	  tarefas	  que	  se	  
nós	  tivéssemos	  que	  ter	  navios	  de	  superfície,	  que	  não	  substituiriam	  os	  submarinos	  
que	  também	  são	  precisos	  para	  outras	  actividades,	  gastaríamos	  uma	  imensidão	  de	  
dinheiro,	  muito	  superior	  àquela	  que	  nos	  custaram	  os	  submarinos.	  Agora,	  há	  de	  facto	  
problemas.	  O	  exército	  é	  de	  longe	  o	  mais	  prejudicado	  nesta	  matéria.	  Tirando	  o	  
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processo	  de	  aquisição	  não	  determinado	  das	  viaturas	  Pandur,	  eu	  já	  não	  me	  lembro	  da	  
primeira	  vez	  que	  ouvi	  falar	  na	  necessidade	  de	  substituir	  as	  G3	  ou	  de	  adquirir	  
material	  mínimo	  para	  os	  soldados	  no	  terreno:	  óculos	  de	  visão	  nocturna,	  
equipamento	  de	  protecção,	  etc.	  E	  portanto,	  há	  de	  facto	  muitas	  coisas	  a	  fazer	  e	  isto	  é	  
muito	  importante.	  E	  é	  muito	  importante	  porquê?	  Porque	  nós	  também	  estamos	  a	  
passar	  às	  vezes	  por	  situações	  que	  são	  complicadas	  no	  plano	  internacional,	  quando	  
vamos	  em	  missões	  das	  Nações	  Unidas	  ou	  outras,	  e	  temos	  que	  pedir	  a	  aliados	  nossos	  
que	  nos	  emprestem	  material,	  porque	  nós	  não	  temos	  material	  necessário	  para	  que	  as	  
missões	  sejam	  desempenhadas	  adequadamente.	  E	  portanto	  isto,	  do	  meu	  ponto	  de	  
vista,	  e	  eu	  julgo	  que	  do	  ponto	  de	  vista	  de	  qualquer	  português,	  dói!	  Porque	  significa	  
que	  nós	  queremos	  desempenhar	  missões,	  temos	  homens	  e	  mulheres	  capazes	  de	  o	  
fazer	  e	  depois	  não	  temos	  os	  meios	  necessários	  para	  o	  fazer.	  Agora	  os	  que	  temos,	  é	  
porque	  os	  governos	  do	  PSD,	  quer	  o	  do	  Dr.	  Cavaco	  Silva,	  quer	  o	  do	  Dr.	  Durão	  Barroso,	  
e	  embora	  o	  Ministro	  da	  Defesa	  à	  época	  não	  fosse	  do	  PSD	  -‐	  a	  responsabilidade	  última	  
é	  evidentemente	  do	  primeiro-‐ministro	  -‐,	  foi	  possível	  se	  chegar	  a	  adquirir	  um	  
conjunto	  de	  meios	  militares	  que	  se	  hoje	  não	  existissem	  seria	  um	  descalabro	  
completo.	  Mesmo	  os	  dois	  “patrulhões”,	  como	  vulgarmente	  são	  conhecidos	  os	  
chamados	  navios	  de	  patrulha	  oceânica	  construídos	  em	  Viana	  do	  Castelo,	  fazem	  parte	  
de	  um	  programa	  lançado	  nessa	  época	  que	  infelizmente	  os	  governos	  seguintes	  não	  
souberam,	  não	  puseram,	  não	  puderam,	  não	  quiseram	  continuar.	  E	  isto	  tem	  hoje	  um	  
conjunto	  de	  problemas,	  problemas	  que	  nós	  não	  estamos	  em	  condições	  de	  resolver	  
dadas	  as	  limitações	  financeiras,	  nomeadamente	  no	  que	  diz	  respeito	  à	  fiscalização	  da	  
área	  costeira	  portuguesa.	  Os	  governos	  portugueses,	  e	  isso	  não	  é	  um	  mérito	  do	  nosso	  
governo,	  começou	  antes	  do	  nosso	  governo,	  tendo	  vindo	  a	  fazer	  um	  trabalho	  
fundamental	  de	  alargamento	  da	  plataforma	  continental	  portuguesa.	  Pode	  ter	  
vantagens	  enormes	  do	  ponto	  de	  vista	  geoestratégico,	  mas	  também	  do	  ponto	  de	  
vista	  económico.	  E	  a	  verdade	  é	  que	  depois	  temos	  cada	  vez	  menos	  capacidade	  de	  
fiscalizar	  a	  zona	  económica	  exclusiva,	  porque	  tirando	  os	  P-‐3	  Orion,	  os	  aviões	  radar,	  
depois	  não	  temos	  meios	  da	  marinha,	  porque	  o	  processo	  de	  desenvolvimento	  dos	  
“patrulhões”	  que	  deviam	  ser	  10,	  não	  terminou;	  o	  das	  lanchas,	  nem	  sequer	  foi	  
começado;	  e	  portanto	  nós	  neste	  momento	  estamos	  a	  encostar	  as	  célebres	  lanchas	  
que	  foram	  feitas	  ainda	  para	  os	  rios,	  em	  particular	  na	  Guiné,	  e	  para	  a	  fiscalização	  
costeira	  em	  Angola	  e	  Moçambique;	  as	  corvetas	  têm	  40	  anos,	  e	  portanto	  estão	  
completamente	  a	  cair	  e	  cada	  vez	  que	  são	  arranjadas	  estão	  meses	  a	  arranjar	  e	  custam	  
milhões	  e	  milhões	  de	  euros	  a	  ser	  arranjadas;	  e	  portanto	  estamos	  numa	  situação	  de	  
grande	  dificuldade.	  E	  essa	  é	  uma	  preocupação	  que	  devemos	  ter.	  Agora	  também	  
temos	  que	  assumir	  com	  clareza	  que	  a	  situação	  que	  herdámos	  não	  é	  compaginável	  
com	  o	  desenvolvimento	  de	  programas	  de	  aquisição	  material.	  E	  se	  o	  não	  é,	  então	  
temos	  que	  pôr	  ainda	  mais	  relevância	  na	  valorização	  do	  elemento	  humano.	  E	  eu	  julgo	  
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que,	  nessa	  matéria,	  não	  temos	  que	  nos	  envergonhar	  daquilo	  que	  temos	  vindo	  a	  
fazer.	  Provavelmente	  haverá	  aqui	  companheiros	  nossos	  que	  são	  funcionários	  
públicos	  e	  que	  têm	  sofrido	  ao	  longo	  destes	  anos,	  as	  consequências	  das	  restrições	  
salariais,	  do	  bloqueio	  das	  promoções	  e	  das	  progressões	  das	  Forças	  Armadas,	  
compreendendo	  a	  própria	  natureza	  hierarquizada	  das	  Forças	  Armadas.	  É	  impossível	  
ter	  Forças	  Armadas	  se	  não	  houver	  promoções.	  É	  impossível!	  Em	  qualquer	  corpo	  
desta	  natureza	  é	  impossível,	  como	  na	  Polícia	  não	  seria	  possível.	  E	  por	  isso,	  com	  
grande	  dificuldade	  e	  através	  de	  um	  grande	  esforço	  do	  governo	  e	  dos	  chefes	  
militares,	  tem	  sido	  possível	  proceder	  a	  um	  conjunto	  muito	  alargado	  de	  promoções	  
todos	  os	  anos	  nas	  Forças	  Armadas,	  quando	  o	  governo	  anterior	  tinha	  bloqueado	  as	  
promoções	  nas	  Forças	  Armadas.	  E	  eu	  sei	  que	  isto	  pode	  não	  ser	  popular.	  Mas	  nós	  não	  
estamos	  cá	  para	  governar	  para	  ser	  populares.	  E	  a	  verdade	  é	  que	  eu	  não	  posso	  ter	  4	  
ou	  5	  anos	  as	  promoções	  bloqueadas.	  Não	  posso.	  Porque	  eu	  tenho	  por	  exemplo	  a	  
necessidade	  de	  renovar	  o	  corpo	  militar.	  Eu	  tenho	  necessidade	  de	  um	  determinado	  
tipo	  de	  graduações	  para	  o	  exercício	  de	  determinado	  tipo	  de	  funções.	  E	  se	  não	  tenho	  
pessoas	  se	  não	  as	  promovo,	  pois	  não	  as	  posso	  pôr	  a	  exercer	  certos	  cargos.	  Eu	  não	  
posso…	  como	  qualquer	  pessoa	  perceberá,	  eu	  não	  posso	  ter	  um	  sargento	  a	  comandar	  
um	  regimento,	  por	  razões	  óbvias	  que	  me	  dispenso	  de	  explicitar.	  E	  portanto,	  mesmo	  
com	  todas	  as	  dificuldades	  tem	  sido	  possível	  fazer	  um	  trabalho	  importante	  nesta	  
matéria.	  Claro	  que	  gostaríamos	  de	  fazer	  um	  trabalho	  muito	  melhor,	  mas	  as	  
condições	  são	  as	  que	  herdámos,	  não	  fomos	  nós	  que	  as	  criámos.	  E	  apesar	  de	  tudo	  
temos	  vindo	  a	  tentar	  implementar	  um	  conjunto	  de	  medidas	  que	  demonstram	  aquilo	  
que	  é,	  diria,	  um	  elemento	  estruturante,	  um	  elemento	  genético	  de	  partidos	  como	  o	  
PSD	  que	  é	  a	  concepção	  das	  Forças	  Armadas	  como	  um	  elemento	  essencial	  da	  própria	  
identidade	  nacional.	  E	  só	  para	  terminar	  há	  aí	  um	  ponto	  que	  devo	  confessar	  que	  me	  
preocupa	  muito.	  É	  um	  ponto	  que	  tem	  muito	  que	  ver	  com	  a	  situação	  económica	  que	  
o	  país,	  e	  não	  só	  o	  país	  vive,	  que	  é	  a	  ideia	  da	  dispensabilidade	  das	  Forças	  Armadas.	  É	  
evidente	  que	  se	  nós	  formos	  perguntar	  às	  pessoas	  se	  as	  pessoas	  querem	  por	  exemplo	  
que	  se	  corte	  dinheiro	  às	  Forças	  Armadas	  ou	  se	  corte	  dinheiro	  na	  saúde,	  as	  pessoas	  
dizem	  logo:	  cortem	  lá	  nos	  militares.	  É	  compreensível.	  É	  compreensível,	  mas	  não	  é	  
aceitável.	  E	  sobretudo	  quem	  governa	  não	  pode	  governar	  nesse	  pressuposto.	  As	  
Forças	  Armadas	  são	  um	  elemento	  essencial	  do	  Estado.	  E	  são	  um	  elemento	  essencial	  
do	  Estado	  por	  duas	  razões,	  se	  quiserem	  até	  por	  3,	  por	  aquilo	  que	  eu	  disse	  há	  pouco,	  
porque	  têm	  o	  tal	  papel	  de	  afirmação	  externa.	  Mas	  também	  do	  ponto	  de	  vista	  
nacional,	  interno,	  digamos	  assim,	  se	  é	  que	  esta	  separação,	  como	  dizia	  e	  bem,	  o	  
senhor	  engenheiro	  Ângelo	  Correia	  há	  pouco,	  tem	  algum	  sentido	  nos	  dias	  que	  vão	  
correndo,	  mas	  por	  2	  razões:	  em	  primeiro	  lugar	  porque,	  nós	  não	  queremos	  ser	  como	  
os	  poucos	  países	  do	  mundo	  que	  não	  têm	  Forças	  Armadas.	  Até	  o	  Papa	  tem	  os	  
guardas	  suíços.	  Não	  sei	  se	  desempenham	  funções	  de	  segurança	  interna	  e	  de	  
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segurança	  externa,	  mas	  deve	  haver	  ali	  um	  cruzamento.	  Embora	  aquela	  roupita	  não	  
deva	  dar	  muito	  jeito	  para	  exercer	  as	  funções.	  Agora,	  nós,	  por	  razões	  históricas,	  por	  
razões	  de	  soberania,	  por	  tudo	  o	  que	  quiserem,	  temos	  que	  ter	  Forças	  Armadas.	  Nós	  
sabemos	  que	  a	  segurança	  e	  a	  independência	  nacional	  de	  um	  país	  com	  a	  dimensão	  de	  
Portugal,	  não	  pode	  ser	  garantida	  só	  por	  Portugal.	  E	  por	  isso	  é	  que	  nós	  estamos	  
inseridos	  em	  alianças.	  E	  por	  isso	  é	  que	  nós	  dependemos	  dos	  nossos	  aliados.	  Mas	  
uma	  coisa	  é	  depender	  da	  ajuda	  dos	  aliados;	  outra	  coisa	  é	  depender	  dos	  aliados,	  
ponto!	  Quer	  dizer,	  aos	  aliados	  venham	  cá	  defender-‐nos	  que	  nós	  não	  podemos	  gastar	  
um	  cêntimo	  das	  nossas	  Forças	  Armadas.	  Não!	  A	  primeira	  linha	  de	  defesa	  da	  
independência	  nacional	  e	  da	  garantia	  da	  integridade	  territorial	  do	  Estado	  é	  das	  
Forças	  Armadas	  portuguesas.	  E	  temos	  que	  ter	  Forças	  Armadas	  capazes,	  motivadas	  e	  
equipadas	  para	  desempenhar	  essa	  função.	  Este	  é	  o	  primeiro	  ponto.	  E	  há	  um	  segundo	  
ponto	  que	  é:	  esse	  prende-‐se	  directamente	  com	  aquilo	  que	  o	  engenheiro	  Ângelo	  
Correia	  referia	  que	  é	  um	  problema	  daquilo	  a	  que	  vulgarmente	  se	  chama	  o	  duplo	  uso.	  
É	  que	  as	  Forças	  Armadas	  hoje	  em	  dia	  têm	  um	  papel	  essencial	  que	  as	  populações	  
assim	  apreciam.	  Eu	  diria	  quase	  que	  nós,	  de	  um	  modo	  geral,	  em	  Portugal	  temos	  
relativamente	  às	  Forças	  Armadas,	  muito	  aquela	  perspectiva	  do:	  ‘Só	  nos	  lembramos	  
de	  Santa	  Bárbara	  quando	  fazem	  trovões.’	  E	  portanto	  quando	  se	  trata	  lá	  de	  ir	  salvar	  
os	  náufragos,	  ou	  de	  ir	  salvar	  quem	  tem	  um	  problema	  qualquer	  e	  adoeceu	  algures	  
num	  navio,	  fazer	  o	  chamado	  Search	  and	  Rescue	  que	  em	  Portugal	  é	  da	  
responsabilidade	  da	  Força	  Aérea	  e	  da	  Armada,	  aí	  valorizamos	  imediatamente	  o	  
papel	  das	  Forças	  Armadas.	  Quando	  se	  trata	  de	  combater	  fogos,	  ou	  de	  ajudar	  no	  
combate	  de	  fogos,	  valorizamos	  logo	  o	  papel	  do	  exército.	  Quando	  se	  trata	  de	  abrir	  
caminhos	  ou	  quando	  se	  trata	  de	  fazer	  pontes,	  valorizamos	  o	  papel	  em	  particular	  da	  
engenharia	  militar.	  É	  uma	  característica	  muito	  portuguesa.	  Quando	  as	  coisas	  nos	  dão	  
jeito,	  fazemos	  muitos	  elogios,	  mas	  quando	  a	  utilidade	  é	  mais	  longínqua,	  começamos	  
a	  criticar.	  E	  a	  verdade	  é	  que,	  numa	  circunstância	  como	  a	  que	  o	  país	  vive,	  o	  
aproveitamento	  desta	  capacidade,	  desta	  dualidade	  que	  as	  Forças	  Armadas	  são	  
capazes	  de	  oferecer	  é	  absolutamente	  essencial.	  E	  aí	  o	  engenheiro	  Ângelo	  Correia	  
tem	  inteira	  razão.	  Nós	  temos	  um	  obstáculo	  que	  não	  é	  na	  nossa	  cabeça	  um	  obstáculo	  
conceptual,	  mas	  que	  é	  um	  obstáculo	  constitucional.	  Porque	  a	  Constituição	  continua	  
a	  apostar	  muito	  nesta	  ideia	  de,	  segurança	  interna	  -‐	  forças	  policiais;	  segurança	  
externa	  -‐	  Forças	  Armadas.	  

Eu	  lembro-‐me,	  por	  exemplo,	  de	  há	  não	  muito	  tempo,	  e	  uma	  vez	  mais	  há	  aí	  uma	  
grande	  diferença	  entre	  os	  partidos	  mais	  à	  direita	  e	  mais	  à	  esquerda,	  ou	  se	  quiserem	  
do	  centro	  para	  a	  direita	  e	  do	  centro	  para	  a	  esquerda...	  Eu	  lembro-‐me	  há	  
relativamente	  pouco	  tempo,	  o	  Partido	  Comunista	  Português	  exigiu	  a	  presença	  do	  
Ministro	  da	  Defesa	  na	  Comissão,	  porque	  andavam	  aí	  uns	  militares	  do	  exército	  aí	  a	  



 

 31 

tomar	  conta	  de	  uns	  montes	  por	  causa	  dos	  incêndios	  e	  andavam	  armados	  e	  isso	  não	  
podia	  ser.	  Então	  e	  se	  nós	  levávamos	  para	  lá	  coisas,	  material,	  não	  devíamos	  andar	  
armados?	  Pensávamos	  que,	  senão,	  roubavam-‐nos	  as	  coisas	  e	  nós	  fazíamos	  o	  quê?	  
Esta	  ideia	  que	  não	  se	  percebe,	  porque	  quem	  defendia	  a	  presença	  dos	  militares	  na	  
vida	  política	  e	  a	  militarização	  quase	  da	  vida	  política	  eram	  os	  comunistas.	  E	  hoje	  em	  
dia	  queixam-‐se,	  porque	  aqui	  d’el	  rei	  as	  Forças	  Armadas	  não	  podem	  fazer	  nada	  cá	  
dentro.	  Cá	  dentro	  têm	  de	  fazer	  as	  polícias,	  eles	  não	  podem.	  Ora	  eu	  nem	  atribuo	  aos	  
militares	  nenhuma	  capitis	  diminutio.	  Os	  militares	  não	  são	  menos	  que	  os	  outros.	  Têm	  
obrigações	  específicas.	  Têm	  deveres	  que	  são	  particulares.	  E	  por	  isso	  também	  têm	  
restrições	  de	  direitos	  e	  têm	  um	  estatuto	  que,	  ao	  contrário	  do	  que	  as	  pessoas	  
pensam,	  não	  é	  um	  estatuto	  de	  privilégio.	  É	  um	  estatuto	  de	  compensação,	  porque	  faz	  
parte	  do	  dever	  dos	  militares	  morrer	  pela	  pátria.	  É	  para	  isso	  que	  eles	  servem	  e	  não	  
faz	  parte	  do	  dever	  dos	  outros	  funcionários	  públicos.	  E	  portanto	  esta	  ideia	  do	  duplo	  
uso	  não	  é	  só	  uma	  ideia	  conceptualmente	  adequada,	  como	  é	  uma	  ideia	  que	  faz	  todo	  
o	  sentido	  no	  contexto	  da	  situação	  económica	  e	  financeira	  que	  o	  país	  vive.	  No	  
entanto	  nós	  passamos	  a	  vida	  a	  ver	  os	  partidos	  de	  esquerda	  a	  dizer	  que	  nem	  pensar,	  
que	  a	  Constituição	  não	  deixa,	  ou	  a	  ver	  por	  exemplo	  muitos	  jornalistas	  a	  dizer:	  olhe,	  
isto	  é	  uma	  pouca-‐vergonha	  porque	  houve	  ali	  uma	  operação	  não	  sei	  quantos	  e	  foram	  
lá	  os	  fuzileiros	  em	  vez	  de	  ir	  a	  polícia.	  Não!	  Nós	  temos	  que	  nos	  despir	  destes	  pruridos.	  
É	  claro	  que	  nós	  somos	  um	  Estado	  democrático.	  E	  um	  estado	  democrático	  funciona	  
com	  regras	  e	  um	  estado	  democrático	  não	  tem	  as	  Forças	  Armadas	  a	  policiar	  as	  ruas,	  a	  
não	  ser	  em	  situações	  excepcionais;	  aquilo	  em	  que	  nós	  em	  direito	  chamamos	  o	  
estado	  de	  excepção	  que	  são	  as	  situações	  do	  estado	  de	  sítio	  e	  do	  estado	  de	  
emergência.	  Mas	  isso	  não	  pode	  significar	  que	  o	  país	  alija,	  põe	  de	  lado,	  homens	  e	  
mulheres	  que	  são	  preparados	  de	  uma	  forma	  muita	  especial,	  que	  estão…	  que	  são	  
capazes	  de	  levar	  a	  cabo	  funções	  muito	  particulares,	  de	  uma	  forma	  também	  ela	  
muito	  particular,	  e	  não	  os	  podemos	  pôr	  ao	  serviço	  quando	  outros	  países	  com	  os	  
quais	  costumamos	  comparar-‐nos	  como	  são	  os	  países	  da	  Europa	  comunitária...	  Eu	  
não	  conheço	  nenhum	  país	  da	  Europa	  comunitária	  que	  tenha	  tanta	  limitação	  à	  
utilização	  das	  Forças	  Armadas	  no	  exercício	  de	  missões	  civis	  como	  em	  Portugal.	  Isto	  
não	  tem	  sentido,	  quase	  que	  nos	  faz	  recuar	  aos	  estados	  ditatoriais	  em	  que	  as	  forças	  
militares	  são	  instrumentos	  de	  opressão	  e	  portanto	  não	  podem	  sair	  à	  rua,	  porque	  se	  
saírem	  à	  rua	  é	  para	  isso.	  Não	  é	  isso!	  É	  utilizar	  um	  acervo	  que	  nós	  temos	  de	  homens	  e	  
mulheres	  que	  sabem	  o	  que	  fazem,	  que	  são	  capazes	  de	  o	  fazer	  e	  que	  nos	  podem	  
ajudar	  de	  uma	  forma	  inestimável	  no	  exercício	  de	  funções	  de	  combate	  ao	  crime,	  de	  
protecção	  civil,	  etc.	  Eu	  diria,	  só	  para	  terminar,	  que	  crime	  seria	  cedermos	  àqueles	  que	  
acham	  que	  as	  Forças	  Armadas	  têm	  que	  ficar	  dentro	  dos	  quartéis	  e	  que	  tudo	  o	  resto	  
lhes	  é	  vedado.	  Não!	  Temos	  que	  ter	  regras.	  A	  democracia	  tem	  a	  capacidade	  de	  
separar	  fronteiras,	  mas	  separar	  fronteiras	  é	  uma	  coisa.	  Dizer	  que	  uns	  podem	  fazer	  
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sempre	  e	  os	  outros	  nunca	  podem	  fazer.	  Não	  é	  correcto.	  Muito	  obrigado	  pelo	  tempo	  
que	  vos	  tirei.	  	  

Ângelo	  Correia	  –	  Permitam-‐me	  dois	  comentários	  só.	  Só	  se	  o	  General	  e	  o	  Dr.	  Matos…	  
Só	  recordar	  uma	  coisa	  sobre	  o	  papel	  do	  MFA,	  das	  Forças	  Armadas,	  do	  MFA!	  Há	  uma	  
coisa	  essencial.	  Em	  ’74-‐’75	  o	  país	  dividiu-‐se.	  Dividiu-‐se	  emocionalmente,	  
politicamente,	  ideologicamente.	  Mas	  o	  MFA	  também	  se	  dividiu.	  Mas	  quando	  
acontece,	  acontece	  os	  golpes,	  os	  ataques,	  contragolpe	  do	  25	  de	  Novembro,	  e	  
outros…	  o	  próprio	  25	  de	  Abril,	  se	  quiserem,	  o	  11	  de	  Março,	  o	  25	  de	  Novembro,	  
quem	  são	  presos	  raramente	  são	  civis.	  Alguns	  civis	  presos	  do	  28	  de	  Setembro	  e	  
alguns	  civis	  presos	  no	  11	  de	  Março.	  Quem	  se	  prende	  são	  os	  militares	  uns	  aos	  outros.	  
Quem	  andou	  à	  pancada,	  quem	  morreram	  foi	  os	  militares	  uns	  com	  os	  outros.	  Ou	  seja,	  
o	  MFA	  e	  as	  FAs,	  se	  quiserem,	  assumiram	  as	  dores	  de	  parto.	  As	  dores	  da	  partição	  da	  
própria	  sociedade	  civil.	  Partiram-‐se	  para	  nós	  não	  andarmos	  à	  porrada,	  com	  o	  devido	  
respeito,	  quer	  dizer,	  as	  Forças	  Armadas	  em	  grande	  parte…	  nós	  podemos	  dizer	  o	  que	  
quiserem,	  mas	  foram	  a	  antecâmara	  que	  evitou	  que	  o	  país	  andasse	  envolvido	  em	  
lutas	  internas	  transferidas	  para	  eles.	  É	  claro.	  Tem	  uma	  consequência.	  É	  óptimo	  para	  
um	  país,	  péssimo	  para	  uma	  governação.	  Porque	  quando	  o	  líder	  de	  uma	  governação	  
anda	  à	  pancada	  lá	  dentro,	  significa	  que	  não	  tem	  unidade.	  E	  a	  primeira	  coisa	  que	  nós	  
fomos	  pedir	  a	  quem	  nos	  lidera	  é:	  tenham	  uma	  unidade	  de	  pensamento!	  Mas	  como	  
nessa	  altura	  a	  prioridade	  não	  era	  a	  unidade,	  era	  a	  salvaguarda	  do	  princípio,	  e	  na	  
salvaguarda	  da	  sobrevivência,	  os	  militares	  dividiram-‐se,	  prenderam-‐se,	  às	  vezes	  
mataram-‐se	  em	  nosso	  nome.	  Não	  podemos	  esquecer	  isto.	  Não	  podemos	  esquecer	  o	  
agradecimento.	  Que	  evitaram	  que	  nós	  o	  fizéssemos.	  Transferimos	  para	  eles.	  
Segunda	  questão	  que	  o	  Dr.	  Matos	  Correia	  disse	  e	  muito	  bem,	  sobre	  esta	  necessidade	  
que	  nós	  temos	  de	  olhar	  para	  as	  Forças	  Armadas	  percebendo	  a	  utilidade	  delas.	  Eu…	  
Há	  uma	  coisa	  que	  aprendi.	  Eu	  só	  fiz	  6	  meses..	  eu	  sou…	  eu	  fui	  oficial	  de	  Infantaria,	  de	  
armas	  pesadas;	  de	  Infantaria…	  andávamos	  com	  a	  metralhadora	  às	  costas	  a	  
acompanhar	  os	  tipos	  que	  iam	  para	  o	  mato…	  Ou	  mata-‐se	  ou	  morre-‐se.	  Portanto	  eu	  fiz	  
isso	  na	  Infantaria.	  Depois	  passei	  2	  anos	  a	  tirador	  de	  ar	  condicionado.	  Portanto,	  
melhor!	  Mas	  há	  uma	  coisa,	  há	  uma	  coisa	  que	  eu	  percebi	  hoje	  em	  Portugal.	  Eu	  olhei	  e	  
o	  mais	  importante	  de	  tudo.	  Qual	  é	  a	  característica	  mais	  importante	  de	  um	  oficial?	  
Qual	  é	  a	  virtude	  mais	  importante?	  É	  a	  liderança.	  O	  mais	  importante,	  a	  virtude	  e	  a	  
característica	  que	  as	  Forças	  Armadas	  e	  a	  formação	  dão	  é	  a	  capacidade	  de	  liderança	  e	  
de	  comando.	  Desde	  o	  sargento	  ao	  oficial,	  a	  capacidade	  de	  liderança	  e	  de	  comando	  é	  
o	  mais	  importante.	  E	  isso	  é	  uma	  virtude	  escassa,	  virtude	  rara	  em	  Portugal.	  Em	  
Portugal	  é	  mais	  comum	  cruzar	  os	  braços	  do	  que	  liderar	  e	  mandar.	  Porque	  mandar	  
tem	  problemas.	  Cruzar	  os	  braços	  tem	  apenas	  a	  quietude	  e	  a	  beatitude	  da	  alma	  
expressa	  no	  comportamento	  humano.	  Liderar	  etc,	  é	  verdade.	  Isso	  é	  muito	  
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importante.	  Mas	  eu	  não	  percebo	  é	  o	  Estado	  português.	  Eu	  não	  percebo,	  porque	  é	  
que	  o	  Estado	  português	  não	  aproveita	  isso?	  E	  a	  gente	  deve	  dizer	  e	  diz	  muito	  bem!	  A	  
gente	  deve	  defender	  etc…	  pois	  é!	  Mas	  o	  Estado	  deve	  dar	  o	  exemplo!	  Quem	  é	  que…	  
eu	  vi	  por	  exemplo,	  nos	  últimos	  10	  anos,	  criarem-‐se	  no	  país	  as	  grandes	  unidades	  de	  
defesa,	  protecção	  civil.	  A	  primeira	  coisa	  que	  os	  gajos	  fizeram,	  arranjaram	  uma	  farda	  
parecida	  com	  a	  farda	  militar	  para	  fingir	  que	  eram	  oficiais.	  Depois	  apareceram	  alguns	  	  
que	  mostraram	  que	  não	  tinham	  a	  mínima	  capacidade	  de	  direcção,	  de	  comando	  e	  até	  
de	  conhecimento.	  Porque	  é	  que	  o	  Estado	  português	  com	  uma	  política	  que	  se	  sabe	  
que	  é	  fundamental,	  reduzir	  quadros	  superiores	  -‐	  política	  de	  transferência	  -‐	  mas	  
transferência	  para	  funções	  de	  grande	  utilidade!	  Quais	  são	  as	  melhores	  unidades	  de	  
bombeiros	  em	  Portugal?	  Sapadores.	  Quem	  é	  que	  os	  comanda?	  Tenentes-‐coronéis,	  
coronéis	  do	  exército,	  de	  Engenharia.	  Mas	  isto	  é	  história.	  Agora	  até	  de	  Infantaria,	  
meu	  caro	  amigo	  e	  engenheiro,	  eu	  sei!	  Sei.	  Mas	  quer	  dizer,	  o	  Estado	  português	  não	  
percebeu	  a	  importância	  que	  estas	  pessoas	  podem	  ter	  criando	  políticas	  de	  
mobilidade	  pessoal	  a	  pessoas	  com	  45,	  50	  anos	  que	  não	  podem	  passar	  a	  carreira	  para	  
oficial	  general,	  mas	  têm	  uma	  capacidade	  de	  comando	  e	  liderança	  total,	  mas	  como	  
foram	  para	  a	  protecção	  civil,	  é	  impiedoso.	  Não	  pode!	  Há	  lá	  umas	  regras	  para	  o	  poder	  
local	  e	  para	  o	  raio	  que	  o	  parta…	  que	  não	  podem	  essas	  pessoas	  ir!	  E	  andamos	  a	  
inventar	  líderes	  de	  protecção	  civil	  que	  dão	  barraca	  todos	  os	  dias	  quando	  há	  
acontecimentos.	  É	  uma	  primeira	  conclusão	  de	  qualquer	  questão	  que	  se	  vê	  aí	  no	  
terreno	  era	  a	  barraca	  da	  protecção	  civil	  distrital	  e	  geral.	  Porquê?	  Não	  tem	  líderes.	  
Nunca	  foram	  treinados.	  Não	  há	  formação	  para	  isso!	  Estão	  no	  training	  on	  the	  job.	  
Quanto	  mais	  incêndios	  houver,	  catástrofes	  houver,	  mais	  aprendem!	  O	  problema	  é	  
que	  elas	  vão-‐se	  continuando.	  Porque	  é	  que	  não	  fazemos	  isso?	  Não	  basta	  bradar!	  É	  
preciso	  nós	  darmos	  o	  exemplo	  e	  termos	  a	  coragem	  de	  o	  fazer!	  E	  o	  Estado	  português	  
não	  faz.	  Nós,	  o	  nosso	  Governo	  não	  faz.	  Recusou-‐o	  fazer	  várias	  vezes.	  Por	  isso	  eu	  
acho	  nestas	  coisas	  que	  é	  melhor	  a	  gente	  também	  começar	  a	  fazer	  o	  seguinte.	  Falar	  
para	  o	  interior	  do	  partido,	  para	  o	  interior	  do	  Governo,	  para	  ouvirem.	  	  

Segunda	  questão:	  o	  meu	  amigo	  fala	  bem,	  e	  eu	  por	  isso	  é	  que	  estou…	  acho	  essencial,	  
essencial	  o	  que	  você	  está	  a	  dizer	  é	  muito	  importante	  e	  eu	  felicito-‐o	  por	  isso.	  

Há	  uma	  segunda	  questão	  que	  o	  Matos	  Correia	  disse	  que	  sou	  totalmente	  sensível.	  Eu	  
acho	  que	  nós	  em	  Portugal,	  se	  pensarmos	  5	  minutos,	  1	  minuto,	  já	  percebemos	  que	  
ele	  tem	  toda	  a	  razão.	  Toda	  a	  razão.	  Nós	  à	  nossa	  volta	  sempre	  vivemos	  em	  paz.	  
Tirando	  a	  Espanha	  de	  vez	  em	  quando,	  assim	  uns	  abraços,	  menos	  calorosos,	  quer	  
dizer,	  uns	  mortos,	  uns	  feridos,	  tal,	  tal…	  mas	  o	  que	  está	  a	  acontecer	  com	  a	  Primavera,	  
com	  o	  Inverno	  árabe,	  é	  dramático.	  É	  dramático!	  É	  dramático	  sobretudo	  porque	  está	  
a	  haver	  destruição	  de	  sistemas,	  sem	  criação	  de	  novos.	  O	  caso	  da	  intervenção	  na	  
Líbia,	  o	  que	  é	  que	  deu?	  Deu	  a	  destruição	  de	  um	  poder	  de	  um	  doido,	  como	  no	  Iraque,	  
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por	  o	  caos.	  É	  a	  substituição...	  Por	  um	  conjunto	  de	  doidos,	  se	  quiserem.	  Exacto.	  Ou	  
seja,	  cai	  um	  líder	  que	  era…	  tirânico,	  despótico,	  criminoso,	  pois	  é.	  E	  em	  substituição,	  
o	  caos.	  Quem	  controla	  o	  aeroporto	  de	  Tripoli,	  hoje	  em	  dia,	  sabe	  quem	  é?	  É	  a	  tribo	  de	  
Tripoli.	  É	  a	  tribo.	  Voltou	  o	  poder	  das	  tribos.	  Não	  há	  Estado.	  	  

Outro	  dia,	  aconteceu-‐me	  há	  coisa	  de	  15	  dias	  que	  eu	  acho	  espantoso,	  para	  mostrar	  
como	  é	  que	  o	  país	  está,	  quem	  manda…	  como	  hoje…	  O	  único	  partido	  …	  quando	  se	  
destrói	  uma	  coisa,	  há	  sempre	  ocupação	  do	  vazio	  por	  quem	  tem	  melhor	  organização.	  
Quem	  é	  que	  tem	  melhor	  organização?	  Em	  Portugal,	  e	  o	  senhor	  General	  disse	  e	  
muitíssimo	  bem,	  é	  o	  Partido	  Comunista.	  Quem	  é	  que	  tem	  os	  países	  árabes?	  As	  
irmandades	  muçulmanas	  ou	  afiliados,	  mais	  ou	  menos	  à	  esquerda,	  mais	  ou	  menos	  
religiosos,	  mais	  ou	  menos	  islâmicos.	  Na	  Líbia,	  aconteceu	  uma	  coisa	  muito	  simples.	  A	  
irmandade	  quis	  colocar	  500	  tipos	  como	  adidos	  das	  embaixadas.	  E	  obrigou	  a	  
Comissão	  de	  Assuntos	  Externos	  do	  parlamento	  líbio	  a	  nomear	  os	  500!	  Eles	  
recusaram-‐se	  porque	  eram	  militantes	  islâmicos.	  Tinham	  uns	  lenços	  na	  cabeça,	  
lindos,	  e	  umas	  kalashnikov	  lindas.	  Tinham	  cordões	  cheios	  de	  balas,	  lindas!	  Tudo	  
aquilo	  era	  lindo.	  Agora,	  tipos	  com	  capacidade	  de	  política	  externa	  para	  assessores	  das	  
embaixadas	  da	  Líbia	  no	  mundo,	  zero!	  Os	  gajos	  cercaram	  o	  parlamento,	  foram	  à	  
Comissão	  de	  Negócios	  Estrangeiros,	  apontaram	  as	  armas…	  os	  gajos	  estão	  todos	  
nomeados!	  500!	  Ora	  bem,	  não,	  não!	  Eu	  dou	  este	  exemplo	  pictórico	  para	  mostrar	  
como	  é	  que	  está	  a	  Líbia!	  Oiça,	  e	  a	  Líbia	  está	  a	  contaminar	  toda	  aquela	  região	  e	  
sobretudo	  as	  irmandades	  muçulmanas	  e	  aquelas	  federações	  que	  há	  por	  ali,	  podem	  
destruir	  a	  Argélia.	  Se	  lhes	  tocam	  na	  Argélia,	  felizmente	  têm	  Forças	  Armadas…	  quem	  
salva	  a	  Argélia	  desde	  ’89-‐’90	  foram	  as	  Forças	  Armadas.	  E	  hoje	  em	  dia	  a	  polícia,	  
enfim,	  a	  polícia	  especial.	  Suponham	  que	  por	  qualquer	  razão	  (isto	  para	  corroborar	  
aquilo	  que	  o	  Dr.	  Matos	  Correia	  dizia);	  suponham	  que	  qualquer	  dia	  há	  uma	  cedência,	  
há	  uma	  ruptura	  interna	  na	  Argélia	  que,	  nunca	  se	  sabe!	  Porque	  um	  país	  não	  pode	  
viver	  toda	  a	  vida	  sob	  a	  protecção	  de	  um	  manto	  diáfano	  da	  segurança	  militar	  interna.	  
Tem	  que	  ter	  capacidade,	  ou	  seja,	  tem	  de	  haver	  empresas,	  não	  se	  pode	  viver	  só	  do	  
petróleo!	  Angola	  e	  a	  Argélia	  não	  podem	  viver	  só	  do	  petróleo!	  Têm	  que	  criar	  
produção;	  têm	  que	  criar	  riqueza	  interna.	  Não	  é	  só	  obras	  públicas.	  Têm	  que	  criar	  
empresas.	  Ora	  bem,	  quando	  não	  acontece	  isso,	  quando	  não	  há	  trocas	  comerciais,	  
quando	  não	  há	  investimentos	  externos	  ou	  internos,	  quando	  não	  há	  poupança	  
interior,	  quando	  não	  há	  emprego	  gerado	  em	  áreas	  produtivas,	  a	  sociedade	  não	  pode	  
estar	  a	  ser	  eternamente	  defendida	  pelo	  instituto	  militar.	  Porque	  elas	  aguentam	  
algum	  tempo,	  mas	  não	  o	  tempo	  suficiente.	  Se	  acontece	  alguma	  coisa	  na	  Argélia,	  
minhas	  senhoras	  e	  meus	  senhores,	  amigos	  e	  companheiros,	  Portugal	  está	  atingido.	  	  

Matos	  Correia:	  …um	  balde	  de	  água	  fria.	  
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Ângelo	  Correia:	  Exactamente.	  Mas	  quer	  dizer,	  os	  problemas	  que	  ele	  disse,	  eu	  acho	  
que	  são	  muito,	  muito,	  muito	  importantes,	  e	  nós	  temos	  que	  perceber	  os	  nossos	  
vizinhos	  (como	  se	  dizia	  há	  algum	  tempo	  atrás)	  os	  nossos	  vizinhos	  são	  os	  argelinos	  
também.	  E	  isso	  toca	  na	  Espanha	  e	  em	  nós.	  Toca	  em	  Espanha	  e	  em	  nós,	  na	  Itália	  e	  na	  
França.	  Ou	  seja	  o	  sul	  da	  Europa,	  por	  razões	  endógenas,	  na	  sua	  relação	  com	  o	  centro	  
norte	  da	  Europa	  e	  com	  a	  sua	  relação	  com	  o	  Mediterrâneo	  está	  numa	  posição	  
tensional	  que	  obriga	  a	  termos	  um	  cuidado	  imenso	  e	  uma	  segurança	  militar	  eficiente.	  
Se	  não	  haveria	  outras	  razões	  além	  daquelas	  que	  o	  meu	  amigo	  disse,	  e	  muito	  bem,	  
fundacionais	  que	  são	  o	  garante	  da	  independência	  nacional.	  Portugal	  como	  nação,	  é	  
nação	  porque	  foi	  Estado	  antes.	  É	  um	  Estado…	  geralmente	  as	  nações	  dão	  origem	  aos	  
Estados.	  Portugal	  foi	  Estado	  que	  fez	  a	  própria	  nação.	  E	  o	  elemento	  fundacional	  do	  
Estado	  português	  eram	  as	  Forças	  Armadas.	  Que	  chamavam-‐se	  o	  quê?	  Cavaleiros	  
vilões,	  piões,	  senhores	  feudais,	  cavaleiros,	  eram	  as	  nossas	  Forças	  Armadas…	  quem	  
fez	  Portugal	  foram	  eles.	  Até	  aqui	  em	  Santarém.	  Perder	  o	  elemento	  matricial,	  nuclear,	  
mais	  que	  a	  independência,	  da	  vida,	  da	  essência,	  da	  génese	  do	  nosso	  país,	  é	  grave.	  
Mas	  perdê-‐lo	  hoje,	  como	  ele	  disse	  e	  muito	  bem,	  nesta	  conjuntura	  de	  Inverno	  árabe	  e	  
dos	  problemas	  que	  estamos	  aí	  a	  ter,	  é	  crime.	  É	  nossa	  obrigação	  perceber	  que	  o	  
futuro	  não	  é	  como	  nós	  queremos.	  É	  como	  nos	  é	  imposto.	  Mais	  uma	  vez:	  as	  questões	  
exógenas	  a	  Portugal	  determinam	  muito	  daquilo	  que	  nós	  somos	  obrigados	  a	  fazer	  
mesmo	  que	  o	  ignoremos.	  Mas	  esta	  matéria	  não	  podemos	  ignorar.	  	  

Estou	  à	  disposição	  de	  alguma	  questão	  que	  queiram,	  eventualmente…	  ou	  ao	  senhor	  
General	  que	  é	  especialista…	  Por	  exemplo,	  o	  Dr.	  Matos	  Correia	  que	  além	  de	  Vice-‐
presidente	  do	  partido	  é	  Presidente	  da	  Comissão	  de	  Defesa	  são	  capazes	  de	  estar	  mais	  
habilitados	  do	  que	  eu,	  mas	  se	  quiserem	  alguma	  questão…	  


