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A JUSTIÇA E O “CASO” DAS MESSES DA FORÇA AÉREA
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28/11/17 

“Onde eu estou presente todalas cousas 

Estam a direito, mas como volvo as costas, 

husa cada hum de sua condiçom...” 

                        Afonso de Albuquerque 

     Cartas: I, p.96; 30/10/1512. 

 

 Devo começar por dizer isto: eu sou oficial da Força Aérea na situação de 

reforma. Servi neste Ramo das Forças Armadas durante 27 anos. Fi-lo com muito gosto, 

realização e honra. 

 Fui para militar por vocação e poderia sê-lo, porventura, no Exército ou na 

Armada, desde que nas armas/especialidades combatentes. 

 Por isso qualquer acto, situação ou atitude que possa pôr em causa o brio, 

operacionalidade, moral, bom-nome ou imagem da Instituição Militar me toca 

profundamente.  

 Fere-me mesmo e ainda não me consegui libertar desta “cruz” e, provavelmente, 

jamais me libertarei. Se calhar porque também não quero.  

 Com isto dito o corolário é lógico: penas duras para quem for provado ter 

prevaricado, com graus de penalização diferente em função da gravidade dos actos; 

absolvição de quem não tenha sido julgado culpado de qualquer comportamento 

impróprio; que a sentença em julgado tenha a celeridade adequada e não se transforme 

em pena adicional; que a Força Aérea e as Forças Armadas retirem do que se passar os 

ensinamentos adequados e actuem em conformidade.  

 Apenas isto. E “isto” deve excluir toda e qualquer atitude que possa levar a um 

julgamento público precipitado, das coisas e dos homens, e possa ser usado em 

especulações ou generalizações, todas elas passíveis de distorcer a verdade dos factos, ou 

a dignidade de pessoas e instituições. O que já vai tarde… 

 Comecemos por resumir o que se passou. 

 

                                                              ***** 

 Numa data ainda verdadeiramente não identificada – vamos colocá-la no ano de 

2014 – a chefia da Força Aérea (FA) tomou conhecimento de que haveria indícios de 

corrupção no sistema de fornecimento da alimentação das messes das suas unidades, 

órgãos e serviços. Ao que consta através de um oficial da Base Aérea de Monte Real. 

 O modo como foi sabendo gira, pois, à volta de denúncias internas e, ou externas 

– o número de pessoas que sabe o que se passou de verdade, é muito reduzido e não quer 

revelar pormenores para proteger a(s) fonte(s) – levou a que se optasse por passar a 

investigação do caso para a Polícia Judiciária Militar (PJM), o que é visto por muitos 

como uma precipitação (lá iremos).  

 Da investigação subsequente que, aparentemente passou por colocar um elemento 

infiltrado no seio de putativos prevaricadores e por escutas telefónicas, resultou numa 

primeira leva de cerca de 30 a 40 inquiridos/arguidos (civis e militares – mas nenhum 
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civil que trabalhe na FA) dos quais ficaram presos preventivamente seis militares (um 

major, um capitão e quatro sargentos). Tal ocorreu em 3 de Novembro de 2016. 

 O esquema de corrupção passaria pela sobrefacturação dos géneros, sendo o 

diferencial obtido, dividido pelos implicados no esquema, não sendo claro quem eram os 

corruptores e os corrompidos.  

            Esta sobrefacturação era aparentemente conseguida através da falsificação de 

dados introduzidos no sistema informático da agora Direcção de Abastecimentos e 

Transportes (DAT). 

 A organização para o fornecimento de géneros na FA foi implantado há umas três 

décadas, era fiável e funcionou muito razoavelmente sendo as refeições servidas, de um 

modo geral “boas, abundantes e bem confeccionadas” – conforme fórmula regimental 

antiga – agradando de um modo geral a quem dela se servia. 

 Isto apesar da verba para uma diária por pessoa ser estabelecida anualmente e 

rondar os 10 euros. 
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            A DAT (órgão do Comando Logístico da FA, sito em Alfragide), estabelecia as 

dietas mensalmente, e as diferentes unidades/órgãos compravam descentralizadamente (e 

assim deve ser), os géneros. 

            O controlo era centralizado na DAT. 

 As primeiras notícias vindas a público davam o Estado lesado em 10 milhões de 

euros (ninguém teria almoçado…). Agora já baixou para 2.5 milhões de euros.  

            Vamos a ver qual será a verba final. 

 Como era de esperar, tais acontecimentos tiveram amplo tratamento nos órgãos de 

comunicação social, nos moldes que lhe são habituais.  

 As investigações continuaram, o mesmo ocorrendo com a preparação de todo o 

processo de acusação. 

 Entretanto por razões não completamente escrutinadas mas que aparentemente 

passaram por um “desconforto” pessoal crescente por parte do capitão em prisão 

preventiva (nasceu-lhe, entretanto um filho), e pela acção algo estranha de um capelão da 

FA (que não o Capelão – Chefe), visita habitual dos presos, que os terá persuadido a 

passarem a “colaborar” com a Justiça pelo que foram ouvidos pelo magistrado 

encarregado do processo. 

            Este capitão era, ao que se sabe, quem introduzia os dados no sistema informático 

da DAT. 

 Aparentemente “dispararam” em todas as direcções, o que levou a suspeitas de 

implicação de muitos outros militares e civis. 

 Tal levou à prisão subsequente de mais 12 militares, incluindo um oficial general 

de duas estrelas (já na reserva), um coronel, um tenente-coronel e um major, a 4 de Julho 

de 2017.  

 Recorda-se que a prisão destes militares ocorreu três dias após as comemorações 

do dia da FA (1 de Julho), por isso não foi coincidência – se fosse uns dias antes o 

impacto seria muito pior… 

 Na sequência cinco dos seis arguidos presos preventivamente foram colocados em 

casa, com pulseira electrónica. Terá sido por terem “colaborado”? 
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 O sexto elemento, um sargento-ajudante de Monte Real não quis colaborar nesta 

“manobra” (por razões lícitas que não vou explicitar) e, por isso, continua preso. 

 As regras que havia do anterior – e estavam correctas – para a prisão de um 

militar, alteraram-se muito em virtude das sucessivas mexidas havidas na Justiça Militar 

e com o fim dos tribunais militares, quanto a mim, todas erradas, mas que não sofreram 

até hoje contestação por parte de qualquer entidade responsável.  

 Hoje a prisão de um militar, nomeadamente a de um oficial general, é algo 

confusa… 

 Mas dêmos de barato que as detenções foram feitas segundo a lei e em termos 

militarmente decorosos, o que já não aconteceu no transporte dos arguidos entre a Prisão 

Militar de Tomar e o DIAP, em Lisboa, e volta (no dia 5 de Julho) em que os arguidos 

foram algemados uns aos outros!...
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 Estas “arbitrariedades” acabam fatalmente mal, um dia. 

 E desta forma mais doze militares se encontram presos até hoje (e nenhum civil), 

com regras que não facilitam as visitas – mas enfim são regras…
4
  

           Apesar das medidas de coação deverem ter sido obrigatoriamente revistas ao fim 

de 90 dias (calhava a 4 de Outubro), tal só ocorreu algum tempo depois, mantendo-se a 

medida de coação.  

 Encontram-se os presos confinados às instalações (ao contrário daqueles já 

condenados), numa prisão que não sabe muito bem qual o regulamento interno por que se 

regular, justamente devido às alterações referidas, na Justiça Militar.  

            Explicitando: o comandante (um tenente coronel) do Presídio – era assim que se 

chamava em tempos de antanho – depende hierarquicamente do Director dos Serviços de 

Pessoal do Exército e funcionalmente do Tribunal de Execução de Penas de Évora. 

            Há muito que o Exército apresentou uma proposta de Regulamento do 

Estabelecimento Prisional Militar, que fez o seu caminho até ao Ministro da Defesa 

Nacional, a fim de ser aprovada pela Assembleia da República. Mas nada foi ainda 

aprovado. 

            Destarte o Comandante do “Estabelecimento” de Tomar regula-se por uma 

“NAT” “norma de autoridade técnica", do Comando do Pessoal do Exército, salvo no que 

diz respeito à execução de penas em que se aplica o determinado pelo citado Tribunal de 

Évora… 
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 Há algum tempo a esta parte, os arguidos em prisão preventiva, foram também 

proibidos de se fardar, pois passaram a ser considerados “em inactividade temporária”, 

apesar de contarem, aparentemente, tempo de serviço. 

 A prisão não tem separação entre presos preventivos e condenados.  

 Os presos nunca mais foram interrogados mas foram objecto de uma avaliação 

psicológica. 

 Na última semana de Outubro de 2017, foram ouvidos mais umas dezenas de 

eventuais suspeitos, civis e militares (cerca de 60). 
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 Apesar do transporte se ter realizado de manhã e a alta velocidade, os arguidos só foram ouvidos pelas 

16H00. Foram acompanhados por agentes da PJ e PJM. 
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 Qualquer pessoa que queira visitar os presos (só pode ver um a um) tem que retirar tudo o que tem nos 

bolsos, tirar os sapatos e cinto, e ser apalpado/revistado por um soldado da Polícia do Exército. Todos os 

pertences ficam num cacifo… 
5
 A Lei 115/2009, de 12/10, “Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade”; e o Dec. 

Lei 51/2011, de 11/4, “Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais”. 
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 No dia 3 de Novembro, salvo erro, saíu a acusação por parte do Ministério 

Público e o jornal “Correio da manhã” que se tinha constituído assistente no processo, 

coloca a acusação na praça pública incluindo gravações telefónicas supostamente feitas e 

acrescenta-lhe fotos. 

            De referir que a FA, com tal, não se constituiu como assistente no processo… 

 Recursos de alguns arguidos deram entrada, entretanto, no Tribunal da Relação, 

relativamente à prisão preventiva. Apenas um recurso foi deferido, pelo que os restantes 

11 arguidos presos, se mantêm nessa condição. 

 Desde o início deste processo a hierarquia da FA tem-se remetido ao silêncio (o 

mesmo acontecendo com as Associações de Militares), as visitas têm sido poucas e quase 

exclusivamente de pessoal na reserva e reforma.
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 Nem tão pouco tem prestado qualquer apoio jurídico, como é dever da tutela, ou 

outro. O que no caso vertente também ninguém saberá como fazer… 

            Finalmente existem, neste momento, 40 arguidos militares (de um total de 86), 

todos com a mesma acusação (corrupção, associação criminosa e falsificação de 

documentos). 

            Destes, 23 permanecem no serviço activo e, ou, livres; 12 estão presos e cinco 

estão em casa com pulseira eletrónica. Pergunta-se: porque é que para uma mesma 

acusação existem situações tão díspares? Ou será apenas fruto do trabalho desigual dos 

advogados? 

             Dos arguidos civis nada consta. 

 

                                                              ***** 

 Neste estádio dos acontecimentos e independentemente do desfecho e 

consequências deste processo, há já algumas considerações que se podem fazer. 

 Parece haver por parte dos instrutores do processo (e alguns “executantes”) uma 

nítida intenção em humilhar os militares envolvidos no processo (quiçá as próprias 

instituições), seja por ignorância da Instituição Militar, seja por preconceito ou, 

simplesmente, por deficiente avaliação do material recolhido, como se os militares 

pertencessem todos a uma espécie de associação de malfeitores. 

            Também é necessário ter cuidado com algumas leis ou regulamentos de aplicação 

geral, mas que nalguns casos não são passíveis de cumprir. Por ex., existe um 

regulamento que não sei precisar qual é, que impõe que o dinheiro das messes ou de 

clubes seja entregue no fim do dia, após fechada a caixa, a uma outra entidade. Ora é 

praticamente impossível não prevaricar neste âmbito, por ser um símbolo de 

impossibilidade. 

            E não se devem, eventualmente, confundir irregularidades administrativas com 

crimes. 

 Mas o principal ponto para que quero chamar a atenção é o facto de tudo o que 

está a ocorrer e sobretudo do modo como está a desenvolver-se, ser fruto das 

modificações efectuadas na Justiça Militar e da extinção dos tribunais militares, em 

tempo de paz, para o que até se teve que fazer uma alteração à Constituição da República. 
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recentemente a prisão, mas não falou com nenhum preso; ao contrário o VICE CEME, que é do curso do 

general em prisão preventiva, noutras circunstâncias, falou com ele. 
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 O que existe é uma caricatura. 

 E não me canso de reafirmar que tudo foi feito sem um protesto, sequer um 

lamento, das sucessivas hierarquias militares. Pelo menos que se saiba.
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 Ora o que não se sabe não existe e nada impede, também, aos eventuais 

intervenientes, contarem as suas memórias no agasalho da sua situação de reforma.  

 A partir daqui a cadeia hierárquica começou a entrar em colapso, em todo este 

âmbito (tirando a nomeação para os lugares de juiz militar junto aos tribunais civis, numa 

posição minoritária na composição do coletivo, tolerada, mas altamente disputada, pelas 

pequenas benesses auferidas). 

 O que foi agravado pelas mudanças efectuadas no Regulamento de Disciplina 

Militar e nos ataques constantes à “Condição Militar”. 

 Ora parece-me a mim, apesar de já estar fora do serviço activo há 16 anos, que 

houve alguma incúria e alguma ingenuidade, em todo este caso. 

 Em primeiro lugar é preciso perceber porque é que os diferentes níveis de 

comando e de inspecção, não detectaram aparentemente nada de anormal no 

funcionamento do “sistema”. 

            Também se verificaram erros grosseiros na gestão de pessoal, com é o facto de se 

deixarem estar as mesmas pessoas na mesma função demasiado tempo – e demasiado 

tempo neste âmbito são, digamos, três anos; haver militares que desistiram de frequentar 

cursos de promoção para não abandonarem o lugar e outros ainda, que foram frequentar 

esses cursos ficando os lugares vagos à espera que regressassem.                         

             Não estão em causa as pessoas mas sim o princípio – que já vem seguramente 

desde os tempos do Conde de Lippe - e quem permite uma coisa destas ou anda distraído 

ou não percebe nada de tropa, tão pouco da natureza humana! 

 A mim parece-me que tudo isto se deve a falhas graves na acção de comando e no 

“Moral” (não na Moral) do pessoal. 

 Analisar o porquê de tal – caso a minha apreciação esteja correcta e eu estou 

seguro que está – era o mais importante a ser feito mas creio, sinceramente, que ninguém 

o fará.  

 Justamente pelas mesmas razões… 

 Mas quando algo foi detectado – e depois das aparentes delações, seguramente 

haveria algo a investigar – a questão que se coloca é porque é que as investigações não 

foram feitas e levadas o mais longe possível dentro do Ramo em vez de serem quase de 

imediato entregues à PJM? 

 Não é que tal possa ser criticado por ilegal ou estranho, mas por ingenuidade, 

termo que na gíria militar toma o nome de “infralhice”. 

 Antigamente chamar a PJM (que esteve há pouco tempo para ser extinta e já nem 

sequer tem um oficial general a dirigi-la), não causava problemas, pois havia garantia que 

a investigação não saía fora da esfera militar – e tal não significa que os assuntos fossem 

escamoteados - mas agora com a tal destruição operada na Justiça Militar, passar a 

investigação para a PJM é passa-la para as entidades civis que tratam dos crimes comuns. 

            O que nas actuais circunstâncias e pela complexidade do processo, nalguma fase 

do mesmo, teria de acontecer. 
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 Ora tal impediu que a FA ganhasse créditos por ser ela própria a investigar e a 

mostrar querer corrigir o que eventualmente de mal se estava a passar no seu seio, como 

permitiria poupar a Instituição Militar a uma tão nefasta exposição pública e prevenir que 

alguns dos seus membros fossem sujeitos a tratamentos menos dignos. 

 A partir do momento em que os civis tomam conta do assunto, a hierarquia fica de 

mãos atadas e a ser boneco de levar pancada em feira popular.  

 Mas, cada um colhe o que semeia.  

 Enfim, o caso é feio e vai arrastar-se. 

 

 

 

                João José Brandão Ferreira 

                                                                                      Oficial Piloto Aviador 

  

  

  

 

  

  

 

 


