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Forças Armadas – Soberania e Independência Nacional, 40 anos depois do 25 de Abril 

 

Muito boa noite. 

Desde já agradeço a oportunidade que me foi oferecida e para não incorrer em 

desrespeito do protocolo, cumprimento a todos e passo, desde já, a apresentar a 

comunicação que para esta noite preparei. 

 

Sendo verdade que o “sonho comanda a vida” e “tudo é feito de mudança”, impõe-se 

neste tempo questionarmos o ponto de partida e perspectivarmos a mudança. Sim! 

Porque se mudar é em si mesmo intrínseco à vida, não nos deixemos levar por sedutores 

cantos de sereia que nos conduziriam a um legado de amarras de que as gerações futuras 

mais dificilmente se libertariam. 

Falar dos 40 anos da revolução de Abril, do papel do Movimento das Forças Armadas, 

da aliança Povo-MFA e do seu fruto consagrado na Constituição da República 

Portuguesa que nos rege, são temas sob os quais iria certamente repetir o que os 

protagonistas da época já registaram. E esses, alguns ainda felizmente connosco, não 

desistem de pugnar pelo não aviltamento do legado do 25 de Abril. A todos eles presto a 

minha singela homenagem e reconhecimento, mas não posso deixar de assinalar e 

enaltecer a actividade que a Associação 25 de Abril vem desenvolvendo ao longo dos 

anos. Faço-o na qualidade de cidadão e seu sócio fundador para exprimir o meu 

reconhecimento à persistência dos seus activistas e ao contributo que têm dado para 

manter vivo na sociedade portuguesa o sentido do 25 de Abril não permitindo 

usurpações indevidas e a revisão da nossa história recente. 

Se à Democracia foi essencial a acção dos Militares de Abril, hoje impõe-se a todos os 

democratas agir para estancar a subversão daquilo porque eles pugnaram. 

O retrocesso civilizacional a que os portugueses resistem tem também reflexo nas suas 

Forças Armadas. Mas que não se iludam os “Miguéis de Vasconcelos” que por aí se 

pavoneiam ao serviço da TROIKA e não só. O traço predominante dos militares de hoje 

não é estarem contra os princípios de Abril consagrados na nossa Constituição, pelo 

contrário! O Estatuto da Condição Militar e o Código de Honra das Forças Armadas que 

todos, voluntariamente subscrevemos, comprometem-nos com o respeito à 

“Constituição e as demais leis da República…”1, e com a defesa de “Portugal até 

à perda da vida, para salvaguarda da sua independência, da sua unidade e de 

todos os seus restantes valores”.  

É assim que somos chamados a prestar juramento! 

                                                           
1
 Artigo 3º da Lei 11/89 de 1 de Junho 
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Os actores do “arco do poder”, PS, PSD, CDS/PP e os ditos independentes de serviço, 

actuam no desrespeito continuado e repetido da Constituição e das Leis.  

Não conseguiram “domesticar” o Tribunal Constitucional, mas o mal que têm feito às 

suas Forças Armadas foi elucidativamente caracterizado pela “COMISSÃO DE 

INQUÉRITO AO INCUMPRIMENTO DA LEGALIDADE DEMOCRÁTICA“ no 

seu relatório de 2006. Passaram anos e a situação não melhorou, piorou. Dos últimos 

actos, relevo:  

- A usurpação do Instituto de Acção Social das Forças Armadas e o desvirtuamento 

da sua missão; 

- As alterações no Sistema de Saúde que serve… (devia servir!) …as Forças Armadas 

e a família militar; 

- O acto de subversão que é, em termos e consequências não completamente apuradas, a 

extinção do Fundo de Pensões dos Militares das Forças Armadas, 

e…vem aí… uma nova versão do Estatuto dos Militares que será o toque de finados 

de uma Instituição Militar em sintonia com a nossa Constituição. 

Como alguém diria, é o acelerar da cavalgada da “Comissão Liquidatária das Forças 

Armadas”, acção que contou e conta com forte oposição. 

Há que agir e não desistir. 

Estou certo que esse legado dos militares de Abril “agir e não desistir” é abraçado e será 

honrado pelos Praças, Sargentos e Oficiais das nossas Forças Armadas justificando 

destaque os e as jovens militares a quem o futuro pertence. Neste âmbito, a acção das 

Associações Socioprofissionais dos Militares, mencionadas na comunicação social por 

APMs, Associação de Praças, Associação Nacional de Sargentos e a Associação dos 

Oficias das Forças Armadas de que me honro ser sócio fundador, merece ser 

destacada. Aos seus dirigentes presto o meu singelo reconhecimento pelo denodo e 

coragem com que vêm pugnando pela defesa da Condição Militar e a idiossincrasia 

dos que a servem, acção nem sempre bem aceite pelos Chefes Militares.  

Ao descrever e caracterizar o ponto de partida em que neste século nos encontramos, 

concluímos que o legado na área militar é o que sobra das sucessivas investidas que as 

Forças Armadas sofreram à semelhança do que se verificou nos restantes sectores da 

sociedade. Justifica-se contudo fazer uma observação sucinta distintiva, nas Forças 

Armadas mantêm-se arreigados a defesa dos valores pátrios e a resistência a que se 

aprofunde a integração militar transnacional que conduziria à decapitação do País 

de uma capacidade militar mínima própria. Tal é respaldo imprescindível a um País 

soberano e independente.  

Se no domínio da integração económica e financeira chegámos à situação de desastre 

em que nos encontramos, nas Forças Armadas as tentativas de aprofundamento da nossa 

integração numa posição de subalternidade têm-se deparado com pública e reconhecida 

resistência dos militares em geral e dos seus mais destacados Chefes em particular. 
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A herança de 40 anos de Democracia e o perscrutar do futuro nos domínios do exercício 

da Soberania e Independência impõe-nos uma reflexão sobre a disseminação e 

aprofundamento da cultura dos valores pátrios e apego à legalidade democrática. 

A estrutura de formação dos Militares (nos seus diversos escalões) merecerá especial 

atenção, mas assinalamos o bom sinal que representou a recusa de um certo “Erasmo 

militar”, diria…cosmopolitismo q.b. 

 

Transformar a realidade herdada do fascismo nas suas múltiplas dimensões, com 

destaque para a cultural e legislativa, é tarefa hercúlea de gerações. Identificar e 

combater o preconceito (refiro-me ao preconceito ideológico) tem de estar cada vez 

mais presente, mas importa alertar para a vigilância democrática que tem de se 

exercer sobre o edifício jurídico que a democracia produz. Aqui e ali os resquícios 

da cultura dominante no Estado fascista ainda são evidentes. A esses resquícios 

acrescem as consequências, para o comum dos cidadãos, de um edifício jurídico – 

legislativo, transversal a todos os domínios da vida em sociedade, edifício que promove 

a complexidade e a blindagem linguística quando devia ser exactamente o contrário. O 

comum do cidadão não tem capacidade económica para pagar a especialistas de direito 

e finanças que o apoiem no cumprimento das suas obrigações e na defesa dos seus 

direitos. E se esta é a realidade do cidadão comum, os militares no exercício da sua 

actividade são recorrentemente confrontados com Leis cuja aplicação prática não releva 

da defesa dos interesses do Estado mas releva sim da facilitação da acção de quem quer 

fazer e faz os grandes negócios com o Estado. 

 

Os partidos do “arco do poder” e a sua miríade de analistas e comentadores de serviço 

comportam-se como virgens impolutas quando hoje encontram razões efectivas para 

apontar o que de menos bem vai no aparelho de estado e quem o serve. Falam como se 

nunca o tivessem dirigido. Julgarão que a memória se nos varreu e não relembramos 

mais que é deles a responsabilidade pelo estado a que o estado chegou? 

É tempo de relembrar que há 40 anos alguém disse “Meus senhores, como todos 

sabem, há diversas modalidades de Estado. Os estados sociais, os 

corporativos e o estado a que chegámos. Ora, nesta noite solene, vamos 

acabar com o estado a que chegámos! De maneira que, quem quiser vir 

comigo, vamos para Lisboa e acabamos com isto. Quem for voluntário, sai e 

forma. Quem não quiser sair, fica aqui!” 

Hoje numa situação necessariamente diferente, não me proponho desafiá-los para uma 

insurreição até Lisboa com ponto de concentração em Santarém onde antes esteve a 

Escola Prática de Cavalaria e de onde Salgueiro Maia iniciou a marcha sobre Lisboa. Se 

essas fossem as condições, não seriamos 240, mas estou certo de que todos formaríamos 

e seguiríamos para Lisboa. 
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Há décadas atrás, nos tempos de adesão às Comunidades e mais tarde ao Euro, houve 

quem não reflectisse sobre as palavras avisadas que foram ditas. Nuns casos foi a defesa 

dos interesses que isso ditou (interesses próprios ou convencimento de que esse era o 

caminho da defesa dos interesses da esmagadora maioria do povo) mas estou em querer 

que num número muito significativo de democratas foi e é o preconceito que 

inviabilizou e dificulta a acção conjunta. Ainda hoje se ouvem responsáveis políticos 

que se afirmam estar do lado do 25 de Abril e que comentam a situação a que chegámos 

como se a acção/omissão do que fizeram quando foram Governo não tivesse facilitado e 

definitivamente contribuído para este cavalgar da Direita. A vida evidencia hoje que 

esse preconceito é altamente prejudicial à acção das forças democráticas do Portugal de 

Abril. Há que unir e congregar esforços das forças democráticas para fazer frente 

a esta ofensiva e desarmar os “Miguéis de Vasconcelos” deste tempo. 

Os militares herdaram dos autores do 25 de Abril lições de história. E se a história não 

se repete, o seu processo de desenvolvimento é uma espiral em que os recuos alicerçam 

avanços. Atentemos numa perspectiva histórica a transformação verificada nas nossas 

Forças Armadas e perspectivemos o seu futuro próximo. 

A relutância à transformação do aparelho militar numa organização inexpressiva 

em termos de capacidade operacional! 

A recusa a que se alienem ou secundarizem missões de inquestionável interesse 

nacional em benefício de empenhamentos internacionais de “bondade” duvidosa! 

A resistência a que se perspectivem empenhamentos nacionais em missões externas 

de conteúdo menos digno! 

São desempenhos que positivamente contribuem para a promoção de uma afirmação 

soberana de Portugal no mundo e de uma postura de independência nem sempre 

politicamente compreendidas em toda a sua plenitude. 

A subordinação política das Forças Armadas entendida e praticada no respeito 

pela sua autonomia constituirá um elemento fundamental ao equilíbrio de “pesos e 

contrapesos” que caracterizam o aparelho de estado das sociedades actuais. Se o 

novo Estatuto dos Militares das Forças Armadas for no caminho que acentue a 

governamentalização das Forças Armadas ficará o País mal servido, os problemas 

não resolvidos agravar-se-ão e novos problemas são de prever num domínio de 

particular sensibilidade para a cultura castrense que é o das carreiras e 

promoções. 

E porque na tropa todos são combatentes, são os homens e mulheres que hoje a 

preenchem que têm de merecer consideração prioritária.  

Sem homens e mulheres motivados e aos quais a sociedade expresse a consideração 

devida a quem se compromete, se necessário, a morrer em defesa dos seus concidadãos, 

de pouco servirão, por mais sofisticados e tecnologicamente evoluídos que se 

apresentem, os meios colocados à sua disposição. O acentuar da falta de sincronismo 

entre a direcção política do Ministério da Defesa e as condições requeridas para 

um cabal exercício da Condição Militar, conduzirá inevitavelmente ao acentuar da 

desmotivação dos homens e mulheres que servem a Instituição. 
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É tempo de acentuar o alerta…o caminho trilhado na degradação das condições de 

exercício da Condição Militar se não for estancado será mais um contributo, quiçá 

determinante, a que se acentue a nossa condição de estado exíguo no sentido de que 

nos fala o Prof. Adriano Moreira. 

Os democratas de Portugal têm pela frente uma tarefa imensa, mas estimulante. 

Lutar pela Democracia antes do 25 de Abril era indubitavelmente mais difícil do que 

hoje as condições permitem. Há desse tempo registos históricos de respeito aos quais a 

unidade de acção deu contributo determinante, não posso deixar de mencionar a figura e 

acção do Gen Humberto Delgado. 

Sem preconceito, fazendo justiça aos homens e mulheres do 25 de Abril e ao que é 

o seu mais expressivo legado, a Constituição da República Portuguesa, há que 

acertar agulhas e unirmo-nos na acção para rasgar novos horizontes.  

No respaldo da Constituição da República, os militares continuarão a pugnar e a 

velar para que a Constituição seja respeitada e se cumpra. Assim manda o seu 

código de honra e o juramento que fazem. 

25 de Abril Sempre! 

Viva Portugal!         

Jorge Caldeira Aires 

Major General (Reserva)/Engenheiro Electrotécnico da Força Aérea 


