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AS ADMISSÕES ÀS ACADEMIAS MILITARES 

 

24/8/2011 

 

                                                                                             “Talvez um dia os queirais 

                                                                                               e os não tenhais”. 

Padre António Vieira 

 

 

 

 Pergunta-se, se não houvesse dinheiro, por exemplo, para colocar a funcionar uma 

das três instituições (e só uma, verdadeiramente, o é) a seguir indicadas, qual escolheria o 

leitor? O PSD, o Exército ou o Benfica? 

  A resposta é, a meu ver, assaz simples, embora incómoda. Vou, para já, mantê-

los em suspenso. 

 Ainda os ecos da lamentável decisão governamental, em não autorizar o arranque 

do 1º ciclo do ensino básico no Colégio Militar, se tinham atenuado e já o Governo se 

prepara para arranjar mais um imbróglio – este de proporções e implicações mais vastas e 

graves. Trata-se do concurso de admissão às escolas de ensino superior militar: a 

Academia Militar, a Escola Naval e a Academia da Força Aérea.  

 O governo, numa altura em que os concursos já foram lançados e estão a decorrer, 

não autorizou – desta vez, preto no branco - a sua finalização e o número de vagas a 

admitir. 

 Já faz tempo – tanto que já ninguém se recorda há quanto – que os sucessivos 

governos não publicam a portaria que autoriza o número de vagas das três Academias, 

relativa ao número de cadetes a admitir anualmente. Mas como também não dão qualquer 

outra indicação, os Ramos têm continuado a fazer os concursos como se tudo estivesse na 

maior das normalidades e legalidades. Sucessivos alertas por parte das chefias para a 

inadequação da situação, resultaram em nada.  

 Até que este ano chegou a “troika” e o Sr. Ministro das Finanças (MF), avocou a 

si a decisão sobre tudo (eles bem querem imitar a figura do Prof. Salazar – sem o dizer – 

mas falta-lhes 10 cm na estatura…). 

 Ora o Ministro da Defesa (MDN) anterior, o Dr. Santos Silva já tinha dado 

indicações (vá-se lá saber baseado em que critério), para que se cortassem 10% no total 

das admissões. Enfim, era um factor de planeamento; agora chegaram estes rapazes e 

mandaram “alto ao baile”. O Ministro da Administração Interna (apanhando o 

Comandante da GNR de férias) mandou cortar o número de vagas para a GNR para um 

terço; recebidos alguns protestos, condescendeu em cortar só metade. Deve ser a olho… 

 Um dos chefes militares enviou um ofício assaz violento para o MDN sobre o 

assunto, ao qual este apôs: “visto, aguarda decisão do MF”. 

 Eu nem sei para que existem outros ministros se o MF é que decide tudo… ou 

seja estamos perante um símbolo de impossibilidade. 

 Como o MF anda a rapar tudo – provavelmente para poder continuar a financiar 

as “derrapagens” do Dr. Jardim e a incompetência crónica das administrações (e 

respectivas sinecuras pornográficas), das empresas públicas, onde despejou agora 1400 

mil milhões de euros – e já não tem nada onde rapar à tropa, onde a sub - orçamentação 
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crónica reduziu a operacionalidade e a logística a quase nada e coloca o pagamento dos 

vencimentos sempre no limiar do incumprimento, agora não sabem o que fazer. Não 

sabendo o que fazer podiam ao menos coibir-se de fazer asneiras! 

 E se andassem mais atentos ou ligassem a quem com zelo e seriedade os informa, 

ter-se-ia evitado que só “in extremis”, se conseguisse pagar – também por zelo e 

vergonha – a última tranche de 18,6 milhões de euros relativa à aquisição dos carros de 

combate “Leopard”, ao Reino da Holanda. Isto porque o MF apenas transferiu a verba 

necessária na tarde do próprio dia em que terminava o prazo (24/8)! 

            Ou seja estamos a poucas semanas de começar o ano lectivo e nem se sabe se 

começa e com quantos. Imaginemos, por um momento que, este ano, não há incorporação 

(já aconteceu uma vez, no Exército, em 1975, mas estávamos no PREC…), o que se faz 

aos alunos que chumbaram (sim porque na tropa ainda se chumba)? E aos professores? E 

aos acordos que existem com os PALOPs? E ainda não perceberam que a Instituição 

Militar é uma espécie de sistema de rodas dentadas perfeito, que não se compadece com 

soluções de continuidade? Que a gestão do pessoal passa a ser (aliás, já é) catastrófica? 

            Ou será que querem reeditar o flop do 1º ano comum? 

 Voltemos então ao PSD, ao Exército e ao Benfica. Se acabássemos com o PSD, 

viria algum mal ao país? Alguém daria por isso? Não me parece que viesse algum mal, e 

se porventura um qualquer cidadão mais atento desse por isso, seria pela ausência de 

ruído. 

 Sejamos honestos, alguém se lembra de algum partido dos que já houve em 

Portugal, desde 1820? Acertaram, apenas meia dúzia de políticos ou de historiadores 

mais esclarecidos, se lembra. O PSD, como outros da sua igualha é, apenas, uma entidade 

transitória de candidatos ao exercício do Poder. Deviam assumir-se como escola de 

civismo, mas limitam-se a ser agências de emprego; antros de demagogia e mentira, onde 

quase nunca se faz o que deve, mas sim o que se julga, dê votos. Não têm escola, nem 

princípios. Numa palavra, não prestam. 

 O Benfica, por seu lado (podia ser outro qualquer), tem a sua importância por ter 

passado de um clube de bairro de Lisboa para um dos maiores da cidade e do País. Tem 

modalidades desportivas a funcionar, ocupando umas centenas de jovens. Deu algumas 

alegrias desportivas, internacionais, à família do clube e a muitos outros portugueses que 

nelas se reviram. 

 Mas é uma realidade, sobretudo, regional que tem suscitado antagonismos 

também regionais – nada de bom para a coesão nacional. Hoje representa, 

maioritariamente, um negócio e uma plataforma de rotação de escravos modernos (os 

jogadores). O negócio nem sequer está a dar (poucas vitórias), e só se aguenta, 

aparentemente, porque o fisco – que pertence ao Estado – tem para com ele (s), um 

tratamento assaz mais favorável do que aquele que reserva ao comum do cidadão. 

 Por isso, se o Benfica acabasse, deixaria alguma claque irada, uns quantos choros 

convulsivos e algumas saudades do tempo em que o clube era uma realidade “à antiga 

portuguesa”. O funcionamento do país e a sua posição na cena internacional não seriam 

beliscados, um milímetro. 

 Agora experimentem acabar com o Exército, que é um esteio da Nação, não se 

confunde com nenhum partido político (e está para além deles todos), desde o início da 

nacionalidade e não é propriamente um clube desportivo onde meia dúzia joga à bola e 

uns milhares ficam a ver jogar e onde vão arranjar tema de conversa para uns dias! 
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 E façam o favor de convir de que acabar ou não com o Exército (uma realidade 

que levou séculos a maturar), não se pode experimentar em laboratório, nem é daquelas 

coisas que se pode acabar hoje e retomar amanhã.  

 Existe, porém, um “laboratório” cheio de ensinamentos, onde se pode ir beber 

preciosos conhecimentos e saber: chama-se História dos povos. Por isso a resposta me 

parece fácil.  

           Vejam se atinam, pois. 

 E quando o governo não atina, espera-se uma palavrinha do PR, quanto mais não 

seja no “Facebook”… 

 Leiam Vieira, ele na sua grande sabedoria, bem avisava: “Talvez um dia os 

queirais e os não tenhais”. 

 

 

       João José Brandão Ferreira 

        TCor/Pilav (Ref) 

 

  


