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Camaradas e Amigos, 

Cidadãos, 

Hoje, aqui, junto do talhão onde jazem os nossos Camaradas 

Combatentes no cemitério do Alto de S. João, as Associações 

Profissionais de Militares ainda imbuídas do espírito de celebração dos 

110 anos da Implantação da República em Portugal e atentas também 

aos seus Valores, nesta hora grave da vida da Instituição Militar 

Portuguesa, em que se multiplicam os problemas que a afetam e onde 

as soluções não são conseguidas por desprezo dos poderes políticos para 

com a mesma, sempre mais preocupados com a defesa de outros 

interesses que não com o interesse nacional, evocar a pessoa do 

Marechal Francisco da Costa Gomes, mais que um ato simbólico, é um 

dever de memória com vista a afirmar os Valores militares (Pátria, 

Coesão, Honra e Disciplina) que ele soube encarnar e fazer respeitar, 

em contraste com os pseudo valores que hoje parecem dirigir a vida 

militar mais ao serviço de negócios e projetos pessoais que dos valores 

patrióticos que os militares perante a Bandeira Nacional juram 

defender no respeito pela Constituição que Abril nos ofereceu. 

Dois exemplos da atuação de Costa Gomes, como militar, merecem a 

nossa atenção, reflexão e orientação para a ação atual: 

Um primeiro onde, contra políticas de interesses imediatos e visões 

atávicas que não respondiam aos interesses nacionais da sua época, o 

Marechal Costa Gomes soube afirmar sem medo e servilismo, perante 

Chefias Civis e Militares cegas à necessidade e surdas às legítimas 
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aspirações dos Militares e do Povo Português, com lealdade para com os 

seus homens, com determinação, com firmeza e serena audácia, os 

caminhos que a História determinaria e o povo implementou – a 

construção de um Portugal democrático, mais livre, independente e a 

caminho do desenvolvimento. Um Portugal onde os Militares Servem 

com dignidade a Pátria e são elementos de reconhecida participação na 

vida nacional, cidadãos de plenos direitos entre outros cidadãos de 

plenos direitos.  

Um segundo momento, onde, enquanto Presidente da República e 

Comandante Supremo das Forças Armadas, estando patente o perigo 

dos extremismos – à direita e à esquerda – soube, numa postura política 

inteligente, evitar a guerra civil e conduzir Portugal à paz, no 

reconhecimento da diferença de opiniões e soluções para a vida 

nacional, sem descuidar de procurar manter e preservar a coesão e a 

unidade das Forças Armadas, evitando revanchismos de toda a ordem, 

afirmando o valor perene da cidadania inclusiva no exercício da 

democracia e não deixando que dela fossem excluídos os Militares. 

Assim que abandonada tal postura pelos vindouros, logo se instaurou a 

ignominia e o servilismo torpe. 

Para o Marechal Costa Gomes o competente, informado e devido 

exercício do modo de vida militar implica, uma clara e inequívoca 

participação dos militares na vida nacional, de cariz político, mas não 

partidário, sem esquecer que aos militares também compete, em 

constante diálogo social, no respeito pela poliarquia democrática, 
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apresentar e ter parte ativa e influente na definição e afirmação 

coletivas dos seus direitos.  

Estas ações e os valores que a disciplina militar aponta não se 

contradizem, antes se reforçam por os mesmos consolidarem, de forma 

inequívoca, a condição militar no seu núcleo essencial de cidadania de 

serviço onde os direitos dos militares são respeitados e plenamente 

exercidos. 

Estamos convictos que é esta a postura que a República Portuguesa 

exige dos seus Militares sendo estes os diretos e mais acérrimos 

defensores da postura de serviço à Pátria, sem servilismo, sem 

subjugação a negociatas e carreirismos das mais diversas índoles, 

tamanhos e feitios, que certo poder político instalado tem alimentado e 

promovido. 

Tal como no primeiro RDM que a República aprovou em 1913 e deu 

como lei aos militares, as APM aqui representadas pelos seus dirigentes 

entendem que: 

“A disciplina obtém-se, sobretudo pela convicção da missão a 

cumprir e mantém-se pelo prestígio que nasce dos princípios de justiça 

empregados, do respeito pelos direitos de todos, do cumprimento 

exatos dos deveres, do saber, da correcção de proceder e da estima 

recíproca;” 

Foi este o exemplo que o Marechal Francisco da Costa Gomes soube 

viver e nos deixou como legado!  
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É este o desígnio que é imperativo cumprir nas Forças Armadas 

Portuguesas! 

O que não deve ser exemplo são as duas décadas de incumprimento 

das leis da República, no que aos militares diz respeito. Este é o 

exemplo que repudiamos. 

VIVA A REPÚBLICA 

VIVA PORTUGAL 

 
 
As Direções das APM 
ANS - Associação Nacional de Sargentos 
AOFA - Associação de Oficiais das Forças Armadas 
AP - Associação de Praças 
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