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Camaradas, combatentes de hoje e de ontem: 

Para melhor contextualizar as razões que nos trazem aqui, exigindo que seja 

respeitada a nossa dignidade e a própria Instituição Militar que nos orgulhamos de servir, 

entendemos colocar aqui umas quantas questões à pausada competência do Exº Sr. 

Ministro de Estado e das Finanças. Obviamente tendo presente que a governação não é 

apenas sua, cabendo a responsabilidade maior àquele que, em sufrágio, entendeu dizer 

aos portugueses em geral, onde cabem os cidadãos militares, que havia de fazer ou se 

recusava a concretizar o que, tempos depois, negava e revertia, na prática do exercício da 

governação. Com profundas, nefastas, injustas e desequilibradas consequências para as 

gentes desta nossa terra, em que a política económica parece resumir-se a uma mera 

conta de subtracção, apenas com um sentido, gizada de maneira a que a generalidade da 

população seja esvaziada de recursos, ao mesmo tempo que se constroem mecanismos e 

se asseguram instrumentos para que alguns continuem incolumemente a acumular 

riqueza à custa daqueles. 

Pergunto, então, humildemente, pressupondo emprestar a voz aos que aqui se encontram 

presentes e àqueles que, não estando, são iguais destinatários de medidas que a todos 

afectam: 

 Que explicação poderá existir para a espoliação dos subsídios de férias e de Natal, 

essenciais para colmatar os magros salários de todos nós, enquanto diariamente são 

transferidos cerca de 6 milhões de euros para offshores e se prevê a injecção de 

astronómicos valores no sistema financeiro adicionadas a colossais somas já 

arrecadadas, à custa dos do costume? 

 Que dizer dos cerca de 1000 milhões de euros de impostos contabilizados no OE2012, 

que se deixam de cobrar através do offshore da Madeira e do facto de cerca de, 16 mil 

milhões de euros terem sido investidos igualmente em offshores, no final de 2009 

(cerca de 10% do PIB)? Valor que dispara para 65 mil milhões de euros (40% do PIB), 

se adicionarmos a isso os paraísos fiscais que são a Suíça, a Holanda a Irlanda e o 

Luxemburgo? 
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 Que dizer da transferência de cerca de 3 mil milhões de euros para o BPN à custa da 

nossa austeridade, ao mesmo tempo que os praticantes, causadores e beneficiários de 

criminosas tropelias não são chamados sequer a comparticipar nos sacrifícios 

impostos sempre aos mesmos? 

 Porquê esta sanha avassaladora de sucessivas ondas de afronta aos direitos dos 

militares e dos cidadãos em geral, afrontando a sua própria dignidade, procurando 

convencer-nos que não há alternativas, quando, tendo a própria Troika recomendado 

a revisão dos acordos das Parcerias Público-Privadas (PPP’s) - exemplo bem conhecido 

de como é feita a criminosa transferência do que é de muitos para alimentar a 

ganância de alguns - essa revisão se mantém convenientemente em banho-maria? 

 Que dizer do facto de, no OE2012, constarem 100,7 milhões de euros destinados ao 

pagamento de serviços de consultadoria aumentando ainda mais os encargos 

orçamentados para o corrente ano de 2011, dando continuidade a práticas já 

conhecidas, através das quais, escritórios privados, se banqueteiam à mesa do 

orçamento, quando, como é sabido, uma parte significativa de tais serviços poderiam 

ser elaborados recorrendo a competências existentes na Administração Pública?  

 Porquê tantos pruridos na criminalização do enriquecimento ilícito recorrendo a 

filosóficas teorias e intermináveis discussões argumentativas sobre o ónus da prova, 

que mais não são que expedientes para manter incólume a situação e impossibilitar a 

sua efectiva penalização e a devolução de parcelas de riqueza ilicitamente 

arrecadadas? 

Paralelamente, um cidadão que pretenda aceder ao direito do Rendimento Social de 

Inserção e demonstrar que efectivamente é pobre, a coisa resolveu-se de uma 

penada: tem que demonstrar que é pobre e ponto final. 

Enfim, apenas alguns exemplos de entre muitos outros, ilustrativos dos contornos 

injustos e imorais de uma austeridade imposta a muitos, enquanto alguns, 

acumulando riqueza sem limite, ao mesmo tempo que ditam regras, vão esvaziando a 

DEMOCRACIA de sentido!  

E perguntar-nos-ão o que é que nós, militares, temos a ver com tudo isto! 
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Tudo! 

E com toda a legitimidade! 

 Porque, contrariamente ao que insistente, repetida e enganosamente se proclama, 

querendo fazer-nos acreditar que somos todos responsáveis, a verdade é que não 

cabendo a responsabilidade à generalidade da população não poderá certamente ser 

imputada aos militares, invariavelmente chamados a participar nos sacrifícios 

causados por loucuras de toda a espécie praticadas por alguns, ao mesmo tempo que, 

em altura de “vacas gordas”, porque somos militares e condicionados pelos deveres e 

restrições a que estamos sujeitos, não beneficiámos das prebendas tão 

abundantemente distribuídas por outros; 

 Porque, cabendo aos militares a defesa militar da República, uma das mais nobres 

missões atribuídas em qualquer Nação no âmbito da sua soberania, não aceitamos 

que, num momento em que foi desbaratada por alguns a soberania política e 

económica, venham a ser postas em causa as Forças Armadas, último esteio da 

afirmação da nossa terra como Nação soberana e independente; 

 Porque, as medidas cegamente aplicadas aos militares e às Forças Armadas, 

particularmente no que se refere ao congelamento das promoções e redução de 

efectivos, nos fazem crer fazerem parte de um qualquer plano destinado à sua 

descaracterização e consequente desarticulação, com uma particular incidência na sua 

expressão territorial, em que o Exército desempenha um papel fundamental, 

porventura minimizando a sua missão na esfera que constitucionalmente lhe compete 

no contexto das Forças Armadas;         

 Porque, o que vai acontecendo, se repercute na Instituição Militar e naqueles que um 

dia juraram defender a sua Pátria e que, fazendo o que fazem, independentemente do 

risco e importância das missões, fazem-no em absoluto espírito de missão, com total 

entrega ao dever de servir, sem outras contrapartidas que não sejam as suas modestas 

remunerações, acompanhadas de restrições e deveres que, como é ou devia ser 

sabido, definem a sua condição militar. E, para que se torne público, nunca é demais 



4 
 

lembrar que fazendo o que fazem, fazem-no sob juramento de que abdicam do 

supremo bem da vida, se e quando as circunstâncias o exigirem; 

 Porque, legitimamente se podem afirmar como fiéis depositários do sonho que alguns 

acalentaram quando fizeram o 25 de Abril, os quais, para além da liberdade, quiseram 

para o seu povo uma efectiva democracia, através da qual esperavam que, aqueles a 

quem entregaram o exercício do poder, dele não se apoderassem para serviço de uns 

poucos e deles mesmos, transformando esse sonho em pesadelo onde os 

protagonistas somos todos nós;  

 Porque constatamos que, às costas da democracia, e sempre em nome de nobres 

objectivos, se servem dela:  

  Para, enganando e brandindo o medo, se apresentarem falsas promessas como, 

cada vez mais, insuspeitos concidadãos vão reconhecendo; 

  Para justificar repetidas malfeitorias ancorados na repetida afirmação de que as 

opções são de irrecusável responsabilidade, quando os factos invariavelmente 

demonstram o contrário; 

 Para repetir o enganoso anúncio de que aplicados que sejam sacrifícios impostos, a 

solução está logo ali à frente, e logo de seguida darem o dito por não dito e, em 

doses redobradas, subjugarem sempre os mesmos, numa lógica apostada em vergar 

o povo desta nossa terra, transformando-o em gente escrava, para que, outros, cá 

ou noutras paragens, vão acumulando riqueza sem limite, assim esbulhada a quem 

não tem outro bem que não seja o seu trabalho. 

Enfim, perante este quadro: 

 Em que os militares, as suas famílias, bem como a generalidade dos nossos concidadãos 

se confrontam com draconiana austeridade sustentada em apregoada exiguidade de 

recursos, ao mesmo tempo que assistimos à sangria de astronómicas somas de todos para 

uns quantos; 



5 
 

 Em que a Instituição Militar está, ela própria, a ser alvo também de acometidas que 

põem em causa a sua insubstituível e nobre missão de garantir a soberania desta Pátria 

pela qual se bateram e pereceram muitos dos nossos antepassados;  

Permito-me dizer aqui que ainda é tempo de reverter caminho e encontrar soluções em 

que: 

 Seja praticada uma efectiva democracia; 

 Haja respeito pela Instituição Militar; 

 E se honrem os militares que delas fazem parte.  

 Acossados e diminuídos nos direitos associados à nossa condição militar, ao mesmo 

tempo que se mantêm as restrições e deveres, queremos daqui proclamar a nossa firme 

recusa em ver-nos despojados da dignidade que merecemos, exigindo ainda que não 

sejam postas em causa as Forças Armadas, último pilar da soberania desta Pátria antiga, 

que recusamos ver alienada! 

 

VIVA O POVO PORTUGUÊS 

VIVAM AS SUAS FORÇAS ARMADAS 

VIVAM OS MILITARES QUE DELAS FAZEM PARTE 

 

 

O Presidente da Associação de Oficiais 

 

Manuel Martins Pereira Cracel 

COR 


