
Curso dos Comandos. Generais apontam o dedo a 

Aguiar-Branco 

Carlos Abreu e Hugo Franco (Jornal Expresso, 12 de Setembro de 2016) 
 
 
Os generais do Exército Carlos Branco e Formeiro Monteiro criticam abertamente o 
anterior Governo por ter “desconstruído” o Hospital das Forças Armadas. E dizem que 
os graves incidentes no 127.º curso dos Comandos, que resultaram em dois mortos e 
quatro hospitalizações, demonstram que este hospital não tem hoje capacidade para 
tratar os feridos graves 
 
As mortes dos militares Hugo Abreu e Dylan Araújo da Silva e a hospitalização de outros 
quatro formandos do 127º curso dos Comandos, na última semana, levaram dois 
generais do Exército a escrever publicamente sobre o tema: Carlos Branco, ex-instrutor 
do curso, publicou um texto este domingo no blogue “Cortar a Direito” e Joaquim 
Formeiro Monteiro enviou na última quinta-feira uma mensagem para os oficiais das 
Forças Armadas, que só agora foi tornada pública.  
 
Ambos os oficiais, na reserva, criticam abertamente o anterior ministro da Defesa, José 
Pedro Aguiar-Branco, pela “desconstrução” do Hospital das Forças Armadas (HFAR), o 
que terá contribuído, em sua opinião, para tornar este caso ainda mais gravoso.  
O major-general Carlos Branco, que passou por teatros de guerra como o do Afeganistão 
e foi subdiretor do Instituto de Defesa Nacional, levanta uma questão: “É aceitável que 
um hospital militar que devia funcionar como uma reserva da Nação para servir 
supletivamente as necessidades do país em casos de emergência ou de catástrofe se 
tenha de socorrer de hospitais civis, em tempo de paz, para internar quatro pessoas?” 
Este oficial garante que a evacuação das vítimas do curso dos Comandos não foi um 
processo fácil e imediato. “A médica de serviço ao HFAR recusou-se a receber alguns dos 
pacientes por não ter condições e, portanto, estes tiveram de ser encaminhados para 
hospitais civis”, escreve Carlos Branco, que garante ainda: “O Hospital das Forças 
Armadas não tem serviço de urgências. Repito, o hospital militar nacional não tem 
serviço de urgência, fruto das restruturações da saúde militar levadas a cabo pelo 
governo anterior, naturalmente com cumplicidades no seio da instituição militar”. E 
acrescenta: “Na prática criou-se um centro de saúde avantajado em vez de um hospital”. 
O militar conclui que colocar toda a responsabilidade dos acontecimento em cima do 
Regimento de Comandos é incorrer num "erro grave". É "fechar os olhos aos erros no 
processo de criação do HFAR que mais uma vez não se mostrou à altura dos 
acontecimentos". E isto não acontece "por causa da qualidade dos recursos humanos 
que ali prestam serviço, mas sim pela forma irresponsável, impensada e amadora como 
foi feita a restruturação da saúde militar". No apuramento das responsabilidades, "a 
tutela do HFAR não pode ficar imune". 

José Pedro Aguiar-Branco, o anterior ministro da tutela, não quis prestar declarações ao 
Expresso sobre o caso. O Expresso pediu também um comentário ao gabinete de 
comunicação do Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA), mas não obteve 
uma resposta até ao fecho da edição. No entanto, uma fonte do EMGFA garante que as 



urgências do HFAR funcionam “com normalidade”, ou seja, “24 horas por dia e sete dias 
por semana”. 

  
“Para que serve o HFAR?” 

 
Tal como Carlos Branco, também o oficial-general que chegou a comandar a logística do 
Exército, Joaquim Formeiro Monteiro, não tem dúvidas em apontar o dedo ao anterior 
Governo PSD-CDS. 

“Os inquéritos ordenados pelo ministro da Defesa Nacional para esclarecimento do 
sucedido são indiscutivelmente necessários, mas outros deveriam ser efetivamente 
obrigatórios para  avaliação das responsabilidades políticas, a montante, que levaram 
ao estado a que as Forças Armadas chegaram, e ao ponto a que os seus militares 
se  encontram sujeitos”, escreve numa mensagem enviada pela Associação de Oficiais 
das Forças Armadas (AOFA) para cerca de 6500 oficiais (das Forças Armadas, associações 
socioprofissionais de sargentos e de praças, bem como de ex-combatentes). 
Nesta mensagem remetida como um “grito de alma” na quinta-feira, 8 de setembro, 
mas que só agora foi tornada pública, Formeiro Monteiro, ao ter tomado conhecimento 
pela comunicação social de que somente dois militares – “aparentemente os casos 
menos graves” – foram internados no HFAR, lançou uma série de perguntas. 
“O HFAR não tinha (não tem) capacidade instalada para responder, por inteiro, à 
situação ocorrida? Se esta é  a resposta do HFAR em tempo de paz, como seria a mesma 
em tempo de crise ou de guerra? Para que serve o HFAR?”, questiona o oficial-general 
na reforma que atualmente preside à assembleia-geral da AOFA. “A desconstrução do 
Serviço de Saúde Militar e dos seus Hospitais de referência, levada diligentemente a 
cabo pela tutela política do governo anterior, julga-se que poderá dar  a competente 
resposta, com um elevado grau de confiança”, escreve Formeiro Monteiro que, 
contactado pelo Expresso nada mais quis acrescentar ao seu “grito de alma”. 

“Comandante é sensato” 
 
O major-general Carlos Branco garante que o comandante do Regimento dos Comandos 
é “uma pessoa sensata, ponderada e cautelosa”, acrescentando que “nunca permitiria 
exageros” durante a formação dos 67 alunos. E lança a pergunta: “A não ser uma carga 
de esforço exagerada, qual podia ser a causa?”. 
 
São três as principais teorias para o militar: “Não se pode afastar a hipótese de uma 
avaliação médica errada”, enumera. Também existe a possibilidade de uma “cardiopatia 
congénita”, acrescenta. Uma outra possibilidade, “eventualmente mais remota”, tem 
que ver com o recurso “a estimulantes por parte das vítimas”. Segundo o militar, haverá 
uma resposta rápida para as últimas duas questões, que serão dadas pelo Instituto 
Nacional de Medicina Legal. 
  
O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária Militar e pelo Departamento de 
Investigação e Ação Penal de Lisboa. 

 


