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BASE AÉREA DA OTA 
SUBSÍDIO PARA A SUA HISTÓRIA 

NO 75º ANIVERSÁRIO DA SUA FUNDAÇÃO 

 

O presente documento foi escrito por um cidadão português que nunca quis ser 
militar, o que o não impediu de ser um fervoroso amante da sua Pátria. A contragosto, fez 
uma carreira militar porque, nascido numa aldeia no remoto ano de 1938, na sua idade 
escolar o ensino superior existia apenas nas cidades de Coimbra, Lisboa e Porto e a ele 
tinham acesso praticamente apenas os ricos. Era então o Portugal das Desigualdades, igual 
ao Portugal contemporâneo que continua a ser profundamente desigual entre o interior e o 
litoral, pese embora que todos os cidadãos pagam os mesmos impostos. Com propensão 
para as letras, estudou ciências e, não se tendo feito advogado, como desejava, ficou então 
limitado ao seminário ou à carreira das armas. Sem vocação sacerdotal, escolheu a carreira 
das armas. Mas porque na vida a diferença entre um desempenho verdadeiramente 
profissional e uma postura relaxada e displicente é apenas uma questão de atitude e estado 
de espírito, tomou a sério a carreira militar e procurou em todas as situações desempenhar 
com elevação as funções que lhe competiam. Nesse percurso profissional foi também 
Comandante da Base Aérea Nº 2 (BA2) na Ota que agora celebra os 75 anos da sua 
existência. Entendeu o actual Comando, e bem, editar um livro alusivo a essa efeméride 
para integrar o qual lhe foi pedido um subsídio histórico dos acontecimentos mais 
relevantes durante o tempo em que a comandou. A limitação do espaço que lhe foi 
oferecido no referido livro para integrar aquele subsídio foi determinante na sua decisão de 
publicar na internet o documento integral, da primeira versão do qual - então produzida 
sob a erroneamente declarada afirmação de que, para o livro, não existia limitação de 
espaço - o Comando do actual Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea 
(CFMTFA), herdeiro da BA2, fez livremente a adaptação que publicou. 
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A Base Aérea da Ota é uma obra do Estado Novo inaugurada em 14 de Abril de 
1940 pelo Presidente da República, General António Óscar Fragoso Carmona, com a 
presença do Presidente do Conselho de Ministros, Prof. Dr. António de Oliveira Salazar. 
Celebra hoje o seu 75º aniversário. Nela se criaram os sólidos alicerces da moderna Força 
Aérea Portuguesa (FAP) - então ainda um departamento do Exército Português – que, ao 
longo da sua existência, tão relevantes serviços tem prestado à Nação no cumprimento de 
missões de defesa da soberania nacional e de prestação de serviços à comunidade, bem 
como de formação técnico-profissional, cultural e também de educação cívica de uma larga 
faixa de cidadãos que, em tempos idos, prestavam serviço militar obrigatório. 

No imaginário colectivo, uma Base Aérea é vista, antes de mais, como um agregado 
distante de infra-estruturas e equipamento aeronáutico. Todavia, estas duas componentes, 
quando se trata de fazer história da instituição, só ganham alguma relevância quando lhes 
associamos as pessoas que as fazem funcionar para cumprir as suas estatutárias missões. 
Por esta razão, no depoimento que adiante me proponho oferecer para a história da Base 
da Ota, eu falarei muito mais de pessoas e seus comportamentos do que de infra-estruturas 
e equipamentos, porque são as pessoas que fazem a história e não faltarão depoimentos 
centrados na missão da Base e na sua produtividade face aos seus objectivos. Quando 
entrei na FAP, aquela era a unidade de elite, onde os aviões F-84G Thunderjet, ainda que 
saídos dos parques de sucata da Força Aérea Americana – como se pode dizer da maior 
parte do equipamento da FAP ao longo de décadas e certamente ao longo da minha 
carreira – representavam a ponta tecnológica da aviação militar nacional, depois de a Base 
ter operado aviões de renome tais como os Gloster Gladiator, os Thunderbolt ou os 
famosos Spitfire da Batalha de Inglaterra, nos quais se formaram gerações de pilotos que 
produziram alguns dos mais destacados nomes da história da organização que eu me 
dispenso de mencionar aqui. No final do tirocínio do meu curso da Academia Militar 
(1959-1960) que, como era habitual, decorreu na Base Aérea de Sintra, a FAP decidiu 
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impor aos cadetes tirocinantes a escolha de uma de duas vias para inalterável estrutura das 
suas carreiras: ou escolhiam aviões de jacto ou escolhiam aviões convencionais 
plurimotores. Eu escolhi os plurimotores convencionais. Nada acontece por acaso e a 
minha escolha também não foi obra de acaso. É que, nessa época, por questões políticas, 
activamente debatidas nas Nações Unidas e relacionadas com a descolonização que se 
pretendia que fosse feita de imediato, Portugal estava sob um embargo na aquisição de 
equipamento militar para as suas Forças Armadas. Daí que, na minha perspectiva, a 
situação de reequipamento com material da mais moderna geração, ou pelo menos muito 
mais moderno do que aquele que existia, se afigurava muito remota e, portanto, em vez de 
limitar o meu horizonte profissional a voar à volta do “quintal” que, em termos 
aeronáuticos, é o nosso país, eu tenha optado por um tipo de aviões que me pudesse 
proporcionar abertura de horizontes, permitindo-me interagir com outras forças aéreas da 
Aliança Atlântica em áreas como a luta anti-submarina ou o transporte aéreo militar, ou 
simplesmente contactar com outras realidades, e não só as aeronáuticas, do contexto 
europeu ou mesmo africano. A minha escolha foi aceite e em 1960 fui colocado na Base 
Aérea do Montijo onde recebi o meu brevet de piloto e me qualifiquei comandante de 
bordo do bimotor Beechcraft e 1º piloto de PV2 Harpoon. Quando, no final desse ano, 
terminava esse programa de qualificações, fui surpreendido pelo convite para integrar o 
primeiro contingente da FAP que tinha por missão instalar a Base Aérea Nº 9, em Luanda, 
que iria ser equipada com PV2. Aceitei esse convite, feito pelo Coronel Pereira Vaz que 
seria o seu primeiro Comandante. Foi, portanto, em Luanda que começou a minha carreira 
militar que, com o eclodir da guerra, lá se prolongou até meados de 1965. Daí para a frente, 
a minha carreira desenrolou-se como a Organização entendeu. Tudo isto para dizer que foi 
só algures no segundo semestre de 1976, já como tenente-coronel com três anos de 
antiguidade, que tive o primeiro contacto com a Base da Ota, ao ser nomeado para o cargo 
de 2º Comandante daquela Unidade. Uns meses mais tarde fui promovido a Coronel e 
nomeado Comandante em 11 de Março de 1977, tendo sido substituído nessa função em 1 
de Outubro de 1978.  

Quando essa minha nomeação foi conhecida no seio da FAP, os meus camaradas de curso 
e outros, não se eximiram de expressar o horror pelo meu azar no Comando que me tinha 
calhado em sorte! “O que te havia de sair na rifa! Estás tramado” (Na realidade o palavra não foi 
“tramado”, foi outra, um palavrão do baixo jargão masculino que, por decoro, eu me 
dispenso de reproduzir aqui…). E eu respondia-lhes que, “talvez sim…ou talvez não. Cá 
estaremos para ver”. Porque esse horror? Estava-se no rescaldo da contra-revolução de 25 de 
Novembro de 1975, cujos efeitos práticos ainda não tinham chegado ao seio das unidades 
que, em graus de intensidade diversos, tinham sido penetradas e subvertidas pela revolução 
comunista de 25 de Abril de 1974. A Base Aérea da Ota era a que tinha o efectivo militar 
mais numeroso e fora a mais afectada, tendo mesmo sido tomada de assalto - e o 
respectivo Comandante preso por militares paraquedistas da própria FAP - e gradualmente 
convertida num bastião de revolucionários comunistas. Na realidade, quando cheguei à 
Unidade para assumir o Comando e a visitei em relativo pormenor, percebi o que os meus 
camaradas pretendiam dizer-me. O quadro era negro. Para além de uma mão cheia de 
militares que se tinham mantido fiéis à estrutura de Comando e à FAP e de uma louvável 
comunidade de funcionários civis, alguns dos quais lá trabalhavam desde a fundação da 
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Unidade, uma grande parte dos 1.200 militares que então existiam na Base tinha a cabeça 
cheia de lixo político que a estúpida revolução de Abril lhes vendera. O que eu fui 
encontrar não era uma Base Aérea, nem tinha qualquer semelhança com uma unidade 
militar. Era um bando armado de eventualmente perigosos sujeitos de cabelo comprido, 
mal uniformizados, sem qualquer respeito pelas hierarquias que estruturam qualquer 
organização militar, que, na passagem do Comandante da Unidade, se mantinham sentados 
a fumar (alguns droga) e o não saudavam militarmente, numa Unidade cujas infra-
estruturas apresentavam um elevado grau de degradação, cheia de lixo no chão para 
depositar o qual também não havia caixotes, com erva de meio metro da altura a encher os 
canteiros da zona do quartel, com bares que pareciam tabernas. Uma camarata que se 
encontrava devoluta tinha entranhado um intenso cheiro a fumo de liamba. Para minha 
enorme surpresa, um dia em que, na porta de armas, parei para dar instruções ao pessoal 
sobre a eminente visita de uma entidade civil que me tinha pedido uma entrevista, reparei 
que os canteiros que junto dela existiam estavam cheios de liamba já bem crescida que, na 
imediata análise directa no local, verifiquei estar muito bem tratada. Fui ao meu gabinete e 
regressei à porta de armas para receber o visitante com quem fazia alguma cerimónia e, qual 
não é o meu espanto, quando olhei de novo para os canteiros reparei que a liamba tinha 
desaparecido. O pessoal de serviço na porta de armas tentou encobrir os culpados. 
Entretanto, o meu visitante chegou e eu disse-lhes que depois da saída do visitante eu 
queria os nomes dos responsáveis pela colheita da liamba, porque, se os não revelassem eu 
os mandava prender a todos. Os nomes foram revelados e os autores foram entregues à 
polícia judiciária. Foi providencial esta circunstância e, na sua sequência e com a ajuda de 
algum pessoal que também não concordava com o tráfego de droga dentro da Unidade e se 
sentiu encorajado com a minha atitude, ao longo de alguns meses seguintes, outros 
traficantes foram identificados e entregues às autoridades civis, tendo-se conseguido limpar 
completamente a Unidade. Sinteticamente era assim a Base Aérea da Ota que me foi 
atribuída para meu comando. Fugiam a esta tipologia as esquadras de aviões Cessna FTB 
337 e de Chipmunk e a maior parte do pessoal técnico na estrutura operacional, muito do 
qual me conhecia, de Angola, dos Açores e de outras unidades e comigo tinham voado. 
Esse conhecimento pessoal, como adiante se verá, foi providencial na operação de 
recuperação da Base para os níveis em que a deixei no final do meu Comando e a todos 
eles, militares e civis, eu presto aqui a minha sentida homenagem.  

Antes de ser nomeado Comandante da Base Aérea da Ota, eu fora nomeado 2º 
Comandante. Entretanto, no desenrolar deste processo, o Ten-Cor. Figueiredo Lobo, do 
Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA), General (de aviário) 
Morais da Silva, estando nomeado para integrar a Comissão de Análise e Esclarecimento 
do Processo de Descolonização de Timor, estava no sítio certo para se evadir dessa 
enfadonha missão e, surpresa, apareci eu nomeado em sua substituição e em acumulação 
com a nomeação para a BA2, enquanto ele rumava a Bruxelas, ao Gabinete do 
Representante Militar Nacional no Quartel-General da NATO, sem ter dado qualquer 
contributo no âmbito daquela Comissão. Esta missão de análise da descolonização de 
Timor, mandada executar em 27 de Julho de 1976 pelo Chefe do Estado-Maior-General 
das Forças Armadas (CEMGFA), Senhor General Ramalho Eanes – que era 
simultaneamente Presidente da República - teve um lento desenrolar porque exigiu a leitura 



5 
 

e análise de muitos milhares de documentos dos arquivos de vários Ministérios (Negócios 
Estrangeiros, Defesa Nacional a vários níveis, Coordenação Interterritorial (do Ultramar, 
que já não existia), Governos de Timor e Macau e várias outras fontes, para produzir o 
documento final que a Comissão formalmente entregou, na Presidência da República, ao 
Senhor Gen. Ramalho Eanes, em 1 de Fevereiro de 1977. Seguindo uma longa e hedionda 
tradição portuguesa de “varrer o lixo para baixo do tapete”, isto é, de esconder dos 
cidadãos contribuintes aquilo que se pensa que eles não iriam gostar de conhecer ou que se 
pensa que seria útil (para alguém…) que eles não conhecessem, esse Relatório, que tanto 
trabalho deu à Comissão, foi metido na gaveta e dele nunca foi dado conhecimento oficial 
à Nação. Fui eu que, em 2008, denunciei a sua existência da pior forma possível, colocando 
na internet, onde ainda se encontra, o artigo “Timor e Outras Vergonhas do Império” com a 
afirmação, nele contida, de que Portugal aconselhou a Indonésia a anexar o nosso Timor 
Leste. Afirmação essa que o jornal O Diabo captou e publicou na sua primeira página, 
como a imagem mostra. 

  

Neste processo de análise da descolonização, a minha acção de comando na função de 2º 
Comandante da BA2 foi deliberada e integralmente boicotada. Entregue que foi o 
Relatório, regressei à Base da Ota onde, pouco mais de um mês mais tarde, fui promovido 
a Coronel e nomeado Comandante. A minha tomada de posse - sem dignidade e sem 
pompa nem circunstância de qualquer espécie - foi consumada apenas porque em de 11 de 
Março de 1977 a Ordem de Serviço da Base, assinada por mim próprio, informava a 
Unidade de qualquer coisa como:  “…Assumi o Comando”.  

Estava eu no exercício do Comando da BA2 havia uma semana ou pouco mais, 
decidi apresentar-me aos militares de todas as classes, para o que, para o mesmo dia, 
convoquei reuniões sucessivas com todo o pessoal de cada classe nas respectivas messes à 
hora de almoço e disse a todos sensivelmente a mesma coisa. Disse-lhes que muitos me 
conheciam e muitos não, mas que eu pretendia estabelecer com todos de igual forma uma 
relação de lealdade que eu lhes não devia, mas que entendia dever tornar clara para que, se 
alguém viesse a ser envolvido num processo disciplinar ou mesmo criminal, não pudesse 
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dizer que não fora avisado. Disse-lhes que eu estaria na frente de todos a defender qualquer 
reivindicação que fosse justa, mas que seria implacável com as falsas reivindicações 
destinadas apenas a criar instabilidade para o exercício da missão estatutária da Base. Disse-
lhes que, como cidadãos eu lhes reconhecia a todos e a cada um o direito de perfilharem a 
doutrina política de entendessem, comunista, socialista, social-democrata, democrata-cristã 
ou outra, mas que, uma vez entrando pela porta de armas, eu lhes não admitiria o exercício 
de qualquer actividade de natureza política, exigindo-lhes, sim, que se comportassem 
estritamente como militares. Sobre isso, informei-os claramente que eu não devia nada a 
partido político nenhum e era coronel por mérito próprio – não de “aviário”, como então 
era corrente existirem – e assumira o Comando da Unidade apenas como militar e 
tencionava comandá-la como uma unidade militar e que qualquer tentativa de misturar 
política com a função militar dentro da Base seria implacavelmente punida. Exigia-lhes sim 
que desempenhassem com zelo as funções dentro da Unidade de acordo com os seus 
níveis de responsabilidade. Perguntei se alguém tinha alguma dúvida e o silêncio foi 
sepulcral. Congratulei-me então por concluir que a minha mensagem tinha sido clara e 
desejei a todos um bom almoço. 

Uns poucos dias mais tarde, recebi uma queixa de um funcionário civil na qual me 
dava conta de que tendo ido ao médico da unidade, que era publicamente conhecido por 
ser simpatizante de um dos movimentos da esquerda comunistoide, este, no seu posto de 
trabalho dentro da Unidade, se recusara a examinar medicamente o funcionário - porque 
este era conhecido pela sua simpatia pela social-democracia - mandando sim ao enfermeiro 
que lhe desse uma injecção de medicamento que não especificou. Mandei chamar o médico 
ao meu gabinete, li-lhe a participação e perguntei-lhe se confirmava o teor da mesma. Foi 
homenzinho e confirmou que sim. Expliquei ao médico que havia duas pessoas dentro da 
Base da Ota que eu não aceitaria nunca me causassem problemas: uma era o médico e a 
outra era o padre. E, tendo-o repreendido, recomendei-lhe bom senso e contenção de 
atitude. Talvez uns quinze dias mais tarde nova mas idêntica participação contra o mesmo 
médico apareceu na minha secretária. Mandei de novo que se apresentasse no meu 
gabinete. Confirmou de novo o teor da participação. Mandei chamar o oficial-de-dia à 
Unidade e a Polícia Aérea e ali mesmo, na sua presença, o mandei conduzir à prisão. A 
notícia de que o Comandante mandara prender o médico correu pela Unidade e às 17:00 
horas, junto do placard onde era afixada a Ordem, para ler a Ordem de Serviço Nº 078 da BA2 
de 04 Abril 1977, página 628, havia uma bicha considerável de pessoas que queriam ler a 
punição de 5 dias de prisão disciplinar que lhe apliquei. Fiquei sempre intimamente muito 
grato ao Aspirante Médico nº 022458, José Teles Rocha – assim ele se chama - pela enorme 
ajuda que me deu. Na verdade, foi óptimo que o primeiro militar a ser punido por misturar 
política com serviço militar tenha sido um oficial e mais ainda um médico. Depois das 
conversas atrás referidas, na hora de almoço uns dias antes, com todo o pessoal da 
Unidade, nesse dia 4 de Abril toda a Base ficou a saber que eu não estava a brincar. E foi 
surpreendente o efeito extraordinário que essa punição teve no sentido de fazer a 
generalidade dos militares mais politizados moderar o seu comportamento e, ainda que 
lentamente, regressar à vida estritamente militar no âmbito interno da Unidade. 
Compreendi muito cedo que necessitava de informação sobre as actividades, os 
comportamentos, as intenções, as conversas que esse segmento da Unidade desenvolvia 
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internamente., para que o Comando não fosse apanhado desprevenido. Socorrendo-me dos 
muitos militares e civis que me conheciam e em quem eu tinha confiança, montou-se 
internamente um serviço de informação que cobria todas as áreas de actividade interna, 
semelhante ao que os comunistas usam, e que me permitia saber, em tempo quase real, 
quem dizia o que, onde e quando. O primeiro militar a cair nessa armadilha foi um capitão 
do Serviço-Geral, familiar do chefe do partido comunista de Alenquer, que num bar da 
Unidade explicava a um grupo de mulheres com contractos a prazo para o serviço de 
limpeza as injustificadas reivindicações que elas deviam fazer para me criar um sério 
problema laboral e um conflito com um sindicato comunista dessa área de actividade. 
Tomei conhecimento dessa reunião logo de seguida e de seguida o convoquei para o meu 
gabinete. Quando entrou e para sua surpresa, aguardavam-no, como testemunhas, os três 
oficiais superiores presentes na Unidade. Dei-lhe a conhecer as razões daquela reunião e 
expliquei-lhe que a presença desses oficiais era tão só para que, quando ele saísse do meu 
gabinete, não pudesse ir dizer lá para fora coisas que eu não iria dizer ali. E o que lhe disse 
foi que o seu comportamento nessa manhã fora muito grave e relatei a conversa que ele 
tivera com as funcionárias. Ainda tentou reagir, afirmando que isso era “delação” e eu 
respondi-lhe que não. Que era simplesmente um serviço de informação legitimamente 
estabelecido em defesa da ordem e da tranquilidade internas necessárias ao bom 
funcionamento da Base, o qual me permitia saber, em tempo quase real, “…aquilo que o 
senhor capitão disser que seja atentatório daqueles valores”. E disse-lhe ainda para tomar 
boa nota de que este era o segundo aviso – o primeiro fora na conversa inicial para a 
totalidade dos oficiais na minha entrada na Unidade – e que a minha tolerância terminava 
ali:  “…Sendo o senhor um capitão, dava-me imenso jeito puni-lo já para exemplo, mas não vou fazê-lo. 
Todavia, na sua próxima falha, se houver uma próxima, não terá tolerância alguma e eu prometo-lhe aqui 
que tudo farei para o cilindrar disciplinarmente e para que a sua carreira militar termine aí, da pior 
forma”. Até ao final do meu comando, sempre sob apertada observação, foi um dos mais 
“exemplares” capitães da Unidade. Apesar disso, a Base estava longe de estar limpa de 
agentes da indisciplina e eu tinha como objectivo limpá-la, mesmo. Usando os mesmos 
métodos que os comunistas usam, pedi ao meu serviço interno de informação para me 
identificar os mais notados agentes da esquerda comunista e deles me fazer uma lista com 
nome, posto e local de trabalho de cada um. Quando esse levantamento me foi entregue, 
uma manhã comecei por uma ponta da Base e acabei na outra. Entrei no local de trabalho 
de cada um e, ostensivamente, com uma lista na mão, perguntava alto e bom som “quem é 
o Sr….fulano?” Ainda que de forma tímida e surpreendidos, as respostas não se faziam 
esperar. Respondia-lhes eu que tinha ouvido falar deles e que estava ali para os conhecer 
pessoalmente. Perguntava-lhes então qual era a função que ali desempenhavam; 
perguntava-lhes o que é que nesse dia já tinham feito. Muitos, apanhados de surpresa, 
respondiam não ter feito nada e, a esses, eu prevenia que, dada a óbvia falta de ocupação, 
provavelmente os iria devolver à Direcção do Serviço de Pessoal para que lhes desse o 
destino útil em qualquer outro órgão da FAP. E várias dezenas foram devolvidos. Quando 
esta minha ronda da Unidade acabou, o serviço de informação detectou que eles se 
reuniram fora dos seus locais de trabalho, confirmando entre eles – que se conheciam entre 
si – que eu afinal os tinha identificado a todos. E isso os desequilibrou fatalmente. O 
problema da indisciplina provocada foi ultrapassado a partir daí e nada mais de alguma 
gravidade aconteceu em matéria de indisciplina ou de mau comportamento. A primeira 
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batalha no sentido de reverter a Base para um modelo de funcionamento tradicional estava 
vencida. 

A despeito das minhas insistências, a FAP fez-me a “gentileza” de me manter no 
Comando da BA2 até algures em Outubro sem 2º Comandante (o nomeado viria a ser o 
Ten-Cor. Reinaldo Rolo Duarte) e sem Comandante do Grupo Operacional. O único 
oficial superior pertencente à Base (que não ao Centro de Instrução nº 2, mandado instalar 
por Portaria de 8 de Novembro de 1976 e funcionalmente dependente de outra Entidade) 
era o Major Técnico de Manutenção Material Terrestre Carlos Alberto Sarrazola Martins 
que se encontrava na Ota havia vários anos e conhecia muito bem a Unidade, em todas as 
áreas. Oficial modesto e muito competente, com uma atitude muito profissional, leal pelo 
melhor padrão, posso dizer que, perante as vicissitudes referidas e durante muito tempo, eu 
e Sarrazola Martins comandámos juntos a Base Aérea da Ota.  

No início da Primavera de 1978, quando tudo começava a funcionar com alguma 
estabilidade e o processo de recuperação da Base estava em fase de consolidação, fui 
surpreendido nos corredores do Estado-Maior pelo Senhor General Silva Cardoso, 
Comandante do Comando Operacional da FAP, com a quase imposição de uma missão 
adicional que, se a tivesse que aceitar, se revestia da maior gravidade. Regressava o Gen. 
Silva Cardoso de uma reunião do Conselho de Chefes dos Estados-Maiores com a 
incumbência pessoal de planear um exercício combinado (combinado porque nele iriam 
participar outros países) que baptizaram de “MARTE 78” para realizar algures em Julho, já 
me não recordo das datas exactas, o qual deveria ser planeado de acordo com a doutrina 
NATO para realização de exercícios. Por óbvias razões, tentei por todas as formas 
esquivar-me a essa tarefa, todavia, com ar de pavor estampado no rosto, o nosso heróico 
general acabou por me encurralar com o humildemente declarado e genuíno argumento de 
que “isto vai ser um grande fiasco, só tu é que me podes valer”. Porque eu? Porque eu regressara 
recentemente do Quartel-general do Supremo Comandante Aliado do Atlântico, nos 
Estados Unidos, e conhecia bem essa doutrina NATO. Sem alternativa, aceitei a 
incumbência, com a condição de que me seriam prontamente postos à disposição todas as 
pessoas e os meios para realizar esse planeamento dentro do incrivelmente curto tempo 
que me era dado e, vá lá, pelo menos essa condição foi aceite e escrupulosamente 
cumprida. A partir deste dia e durante os cerca de quatro meses seguintes, eu passei a 
trabalhar, de manhã no Comando Operacional em Monsanto a liderar uma equipa dos três 
Ramos das Forças Armadas que exigi e, depois de almoço, corria para a Ota para tentar 
comandar a minha Base. As 1.500 páginas da Ordem de Operações do “Marte 78” foram 
produzidas a tempo e o exercício realizado e conduzido por mim, a partir de Monsanto, 
com todo o sucesso, o que terá certamente granjeado ao Comandante Operacional da 
Força Aérea uma fila de elogiosas referências, por ventura também por parte do corrupio 
de várias Altas Entidades que quiseram inteirar-se do que tratava o “Marte 78”, que 
ganhara entretanto algum destaque na imprensa - entre elas o senhor Primeiro Ministro 
Mário Soares que, tendo exigido um “briefing” sobre a natureza e objectivos do Exercício, 
chegou atrasado cerca de uma hora em relação à hora que ele próprio marcara, depois de 
um almoço certamente digno da sua elevada estatura política e que, ajudado pela baixa 
iluminação da sala necessária à projecção de slides, adormeceu a meio do briefing que eu 
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conduzia e lhe era dedicado, o que me obrigou a, deliberadamente, deixar cair 
estrondosamente, no chão de tijoleira, o longo ponteiro de madeira com o qual apontava 
informação relevante projectada no écran, o que o fez acordar com um salto na poltrona 
onde adormecera. No final do exercício, eu regressei silenciosamente à minha Unidade para 
fazer aquilo que tinha que ser feito. Uma vez mais, deliberadamente ou não, teve lugar 
aquilo que eu interpretei como sendo a segunda e gravíssima tentativa de boicotar o meu 
comando. 

A acção atrás mencionada de conter e controlar as actividades comunistas dentro 
da Base foi importante mas não suficiente para repor a inteira normalidade do 
funcionamento institucional. Numa segunda fase, havia que dar uma ocupação útil a cada 
militar que lhe restituísse o sentido da utilidade da sua função e restaurasse a auto-estima. 
Dei instruções à área de pessoal para que constituísse uma pequena base de dados com as 
qualificações de todos os conscritos, com indicação expressa do que faziam na vida civil 
antes do seu recrutamento. E também para que em futuras incorporações – as recrutas 
eram nessa época feitas na Ota – essa informação fosse registada logo à chegada. O 
resultado foi surpreendente, pois havia muitos pedreiros, carpinteiros, muitos operadores 
de máquinas agrícolas, pintores de construção civil e muitas outras profissões. Por esta 
altura, estava em desenvolvimento o processo de instalação do Centro de Instrução Nº 2 
(CI2), cuja implementação completa iria implicar a curto prazo o aumento do efectivo da 
Ota que, no meu comando, atingiu um máximo de 2.300 pessoas, número muito próximo 
de 25% do pessoal da FAP.  

Quando assumi o comando, o primeiro trabalho que mandei fazer foi a 
remodelação integral do gabinete do Comando que, como o encontrei, era desprovido de 
qualquer dignidade e desprestigiante para o próprio Comando e para a Força Aérea. O que 
encontrei como gabinete era um espaço coberto com uma carpete rota, com vários buracos 
à vista, com umas cortinas da época da fundação da Base, cobertas de uma óbvia camada 
de pó e roídas pelas traças, um mobiliário mais do que degradado e com aspecto 
deplorável. Correndo pelas paredes e estendidos pelo chão, fios eléctricos e telefónicos. 
Mandei de imediato entubar toda a cabelagem existente e passá-la por baixo do soalho, 
ficando à superfície apenas as necessárias tomadas junto da secretária e mandei remodelar 
todo o espaço. Fui à Longra, então um dos mais reputados fabricantes, escolher e adquirir 
um conjunto novo, de muito boa qualidade, de secretária e estante que, ainda em impecável 
estado de conservação, lá fui encontrar 38 anos mais tarde, numa visita privada que fiz à 
Base em Março de 2015. E encomendei novos cortinados. O resultado foi um gabinete 
que, sem excessos ou luxos, restituiu a dignidade à própria função de Comando, como se 
pode ver na fotografia seguinte: 
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Gabinete do Comandante da Base Aérea nº 2, 1978. O Comandante, Cor. Paula Vicente, 
recebendo os cumprimentos dos Adidos militares estrangeiros acreditados em Lisboa em visita à 

Base, apresentados pelo decano, Comandante Rambourg, da Embaixada Francesa. 

 

O orçamento da Base que fui encontrar não me permitia grandes despesas mas, mesmo 
assim, com a força laboral qualificada que agora ali tinha à minha disposição, era possível 
beneficiar, com um dispêndio modesto, muitas das infra-estruturas da Base que 
necessitavam desesperadamente de manutenção, porque o período da revolução de 1974 
deixara uma indelével marca de degradação sem nenhuma medida correctiva. Chamei os 
pedreiros que eram bastantes e perguntei-lhes se queriam fazer a recuperação exterior dos 
edifícios da área do quartel, picando o exterior até à pedra à vista, rebocando-os de novo e 
pintando-os de seguida. Não tinha dinheiro no orçamento para lhes pagar em dinheiro, mas 
retirava-os da escala de serviço interno e, no fim da recuperação de cada edifício dava-lhe 
três semanas de férias particulares, para além daquela a que tinham direito. Sem hesitação 
aceitaram as condições e meteram as mãos à obra, tendo-os recuperados todos com 
apreciável qualidade de trabalho que ia sendo monitorizada por uma entidade 
independente. Depois dos edifícios e, pelo mesmo processo, foram integralmente 
recuperadas as duas piscinas existentes na Base, sendo que a do clube de oficiais foi 
beneficiada com sistema de tratamento da água e com iluminação interior que os técnicos 
civis da empresa fornecedora, propriedade do Major piloto-aviador Artur das Neves Mota, 
na reforma, a quem a Base comprou esse equipamento, aplicaram graciosamente. No 
âmbito da excelente cooperação que eu montei entre a Base e a Câmara Municipal de 
Alenquer, de que era Presidente Álvaro Pedro que lá se manteve durante uns trinta anos, a 
piscina permitiu também que, durante o verão, as crianças das escolas de localidades 
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vizinhas ali viessem ter aulas para aprender a nadar, por vezes transportadas até num 
autocarro da Base. Esta cooperação estendeu-se a outras áreas e permitiu-me, por exemplo, 
asfaltar gratuitamente toda a área exterior de acesso à Base que no inverno era um lamaçal 
completo e também uma outra área de alguma dimensão junto da torre de controlo que 
nunca fora pavimentada e no inverno se transformava igualmente num lamaçal. E entre 
outras coisas permitiu também que, por exemplo, durante o verão de 1978, quando se 
verificou uma seca que acabou por provocar o esgotamento do fornecimento de água a 
várias aldeias do concelho, o autotanque da Base fizesse diariamente a ronda dessas 
povoações para fornecer aos habitantes a água que não tinham, com grande vantagem para 
a boa imagem pública da Força Aérea. Ou que a grande grua da base para remover aviões 
fosse, a pedido da Câmara, retirar das ribanceiras da velha e sinuosa estrada de acesso 
norte-sul a Alenquer camiões que, com alguma frequência, para lá se despistavam e para 
retirar os quais a Câmara não tinha qualquer equipamento adequado.  

  Seguiu-se a construção dos campos de ténis, cujos trabalhos de construção civil 
foram feitos pela mesma equipa de pedreiros da Base sob orientação de uma empresa civil 
a quem contratei a aplicação dos pavimentos finais e da marcação do campo. Para estes 
campos de ténis faltavam as redes. Numa pesquisa rápida foi encontrada uma máquina de 
fazer rede numa outra Unidade da Força Aérea a quem a pedi emprestada porque, na Base, 
tinham sido identificados dois soldados cuja recente área de trabalho no meio civil era 
exactamente fazer esse tipo de rede. A mesma proposta de dispensa do serviço de escala e 
de três semanas de férias adicionais quando as redes ficassem colocadas foi aceite sem 
hesitação pelos soldados. A única despesa foi a compra do arame próprio para fazer a rede, 
uma insignificante fracção do que teriam sido os custos da aquisição das redes no mercado 
civil. E assim nasceram os campos de ténis. As minhas instruções para a Secção de Pessoal 
eram que não queria ninguém que não tivesse uma ocupação diária assegurada. Por isso, 
com os muitos soldados presentes, foram constituídas também equipas de limpeza da 
Unidade, que tinham também a incumbência de ceifar a erva existente por todo o lado na 
Base e assegurar que não existia lixo no chão, para o que mandei que fossem serrados ao 
meio bidons de combustível, pintados exteriormente e marcados “Lixo” e distribuídos por 
locais adequados.  

Toda a execução do trabalho de construção civil executado pelos soldados voluntários foi 
liderada por um soldado que eu rapidamente percebi que, para além de bom executante, 
tinha boas qualidades de liderança. Chama-se José Manuel Carapinha. No final do seu 
tempo de prestação de serviço militar e sem favor, concedi-lhe um merecido e 
invulgarmente rico louvor, fazendo realçar as suas excelentes qualidades de trabalho, de 
liderança, de personalidade de algum modo inerentes a um cidadão exemplar. No dia em 
que passou à disponibilidade e de surpresa, pediu para ser recebido no meu gabinete. 
Acompanhavam-no a sua jovem esposa e um bebé, o Sérgio. Vinha despedir-se. Levou 
consigo, entre outras coisas, uma cópia do louvor que recebera e fora impresso em papel 
com formato adequadamente decorativo e devidamente emoldurado. Perdi o seu contacto. 
Todavia, cerca de vinte anos mais tarde e por acaso, cruzámo-nos de novo. Tinha-se 
tornado um significativo empresário de construção civil com extensa obra feita, por 
exemplo, num grande bairro de vivendas na saída do Carregado para Alenquer. Revimo-
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nos com prazer mútuo e convidou-me a ir ao seu gabinete para falar um pouco de si e da 
empresa. Nas paredes do seu modesto gabinete, sem qualquer decoração, estava pendurado 
um pequeno quadro que de imediato identifiquei. Era o louvor que eu lhe concedera e que 
ele ostentava com orgulho. Como era com muito orgulho que recordava o tempo da sua 
prestação do serviço militar obrigatório sob o meu comando e de como esse tempo 
moldara a sua personalidade, lhe ensinara os valores da disciplina, do trabalho e do respeito 
pelas instituições e pelos padrões éticos do seu funcionamento. Fiquei muito feliz com esse 
encontro. 

Ao analisar toda a realidade da Base, constatei haver alguma actividade agrícola em 
paralelo com alguma criação de gado bovino e ovino, de galináceos e também de alguns 
porcos. E constatei ainda que a Base dispunha de um talho que estava desactivado, embora 
o talhante se encontrasse na Base e também que existia uma Cooperativa, com existência 
legal publicada no Diário do Governo, a qual explorava uma cantina dentro da própria 
Base. Com a população da Base a aumentar muito rapidamente, aquilo que existia como 
agro-pecuária não respondia nem de perto nem de longe às exigências de alimentação do 
efectivo que, como já referido, iria rapidamente chegar às 2.300 pessoas. Mas podia ser 
melhorado. Com vários tractoristas de agricultura presentes na Base e disponíveis, olhei à 
volta em busca de soluções. A produção agrícola e frutícola podia ser melhorada e, reparei 
também que a leste das pistas existia uma vasta área que estava coberta de mato. Pensei 
que, porventura, ela pudesse ser usada para fins agrícolas. Solicitei à Direcção Distrital do 
Ministério da Agricultura que me ajudasse a analisar esse terreno para ver o que de rentável 
com ele podia ser feito. Vieram sem demora e, depois de um cordial almoço e de uma vista 
à Base que eu próprio guiei, colheram e levaram para análise uma amostra do solo do dito 
terreno. Uns quinze dias mais tarde vieram novamente com a análise e confirmaram que ali 
poderia ser semeada um certo tipo de gramínea que dava uma excelente ração para gado 
bovino. E, gentilmente, disseram-me que, se eu decidisse preparar o terreno e semeá-lo, 
eles me dariam as sementes. E deram. Chamei os tractoristas e fiz-lhe a mesma proposta de 
sempre. Arrancar o mato e limpar o terreno, lavrá-lo e prepará-lo para sementeira, semeá-
lo, com dispensa do serviço de escala e três semanas de férias adicionais. Aceitaram, 
meteram mãos à obra e fizeram um excelente trabalho que rendeu à Base, apenas com o 
custo do gasóleo dos tractores, 1.500 fardos de ração anuais de óptima qualidade. 
Entretanto, com a colaboração da Estação Zootécnica Nacional da Fonte Boa, do Vale de 
Santarém, que ofereceu à Base um touro reprodutor, a população bovina expandiu-se até às 
cerca de 20 vacas, alimentadas quase exclusivamente com a produção da forragem da Base, 
sem recurso ao mercado: os vitelos eram abatidos no talho da Base para consumo nas 
messes e as vitelas ficavam para reprodução. E idêntica expansão se provocou no rebanho 
de ovelhas, alimentadas basicamente na pastorícia dentro da Base e que, quando eu deixei o 
Comando da Base rondava os 350. Fez-se o mesmo exercício com a produção de porcos 
que, dos cerca de trinta existentes, passou para noventa com graus diferenciados de 
crescimento, por forma a serem abatidos no talho da Base trinta porcos por mês para 
consumo nas messes. Toda esta actividade, desenvolvida essencialmente com mão-de-obra 
disponível na Base - que assim deixou de ter tempo para pensar na estúpida política 
abrilista - foi colocada sob a gestão da Cooperativa que vendia à Base tudo o que produzia, 
a preços muito inferiores aos do mercado, gerando um fluxo permanente de Fundos 
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Privativos. Fui sempre muito escrupuloso em não cometer os mesmos erros ou ilegalidades 
que eu criticava nos outros. E, sobre “Fundos Privativos de Diversas Receitas e Despesas”, 
quero aqui deixar bem claro que, contrariamente ao que era então a prática corrente, no 
meu comando da Base nela não existia “saco azul”, pelo que o cofre existente no meu 
gabinete esteve sempre vazio de dinheiro. Os preços dos produtos vendidos pela 
Cooperativa à Base foram sempre negociados entre a subunidade que tinha a gestão da 
actividade produtiva e a subunidade que geria a entidade consumidora desses produtos, 
normalmente as messes. A minha única exigência foi que os preços tinham que ser 
substancialmente inferiores aos preços de mercado. O produto de todas essas vendas foi 
directamente para a contabilidade da Unidade onde eu procedi à sua gestão nos rigorosos 
termos das normas da Contabilidade Pública. E esse montante de fundos privativos 
gerados na Unidade foi substancial. Com ele eu pude restaurar infra-estruturas, exterior e 
interiormente, criar infra-estruturas que eram inexistentes, em favor da dignidade e do 
bem-estar de oficiais, sargentos e praças de forma equitativa. Nas muitas visitas que fez à 
Base durante o meu comando, o CEMFA da época, perante a extensão das obras de 
renovação de infra-estruturas que obviamente estava em curso, quase sempre me 
perguntou se eu não precisava de dinheiro (o saco azul sempre presente) e, para sua 
surpresa e penso que até algum embaraço, eu sempre lhe respondi que não, dizendo-lhe 
que eu gerava os meus próprios fundos privativos e não precisava. Um dia, após uma 
cerimónia de juramento de bandeira, olhou para lá das pistas onde crescia um belo campo 
verdejante de gramíneas e, surpreendido, perguntou-me o que era aquilo e eu respondi-lhe 
que aquilo era uma das formas como eu gerava os meus fundos privativos. Com trabalho e 
com recursos locais. Foi ver e, mais tarde, mandou construir ou validou a construção de 
uma fábrica de rações na Base Aérea de Tancos, cujo sucesso desconheço. Já na Base, 
quando eu cheguei, existia uma população de 800 galinhas poedeiras, em gaiolas, que 
diariamente produziam uma média de 600 ovos. Com todos estes recursos internos, eu 
permitia-me oferecer a toda a Base, em regime de self-service, um pequeno-almoço de faca 
e garfo com ovos mexidos, fiambre e similares. 

Entretanto, não foi necessário muito tempo para constatar que a maior parte do 
pessoal que fazia serviço de escala não sabia manejar a pistola-metralhadora G3. No caso 
das sentinelas isso era grave e, também por isso, ao mesmo tempo que decorriam os 
trabalhos atrás mencionados, o efectivo de conscritos era sujeito a sistemático treino de 
ordem unida, e toda a Base a treino de tiro na carreira de tiro e a campanhas de 
sensibilização para a importância da missão da qual eram parte. Gradualmente e dentro de 
um curto espaço de tempo, as barbas e os cabelos compridos tinham sido eliminados e a 
população da Base regressava lentamente ao padrão do soldado bem uniformizado, 
disciplinado, consciente e orgulhoso do seu papel na instituição militar. 
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Quando, depois deste 
esforço, se chegou ao Dia da 
Unidade de 1978, não 
convidei nenhuma alta 
entidade da FAP e dediquei o 
dia a consolidar o resultado 
desse longo ano de trabalho. 
Conforme mostram as 
imagens a seguir incluídas, a 
Unidade, pelo melhor padrão 
de aprumo militar e em 
formatura geral, foi por mim 

passada em revista e, garbosa, 
desfilou perante a tribuna do 

comando. Seguiu-se uma série de actividades meticulosamente preparadas, como classes de 
ginástica, exposições fotográficas, etc., assistidas por uma larga audiência que eu 
previamente incentivei a estar presente, constituída essencialmente por familiares dos 
militares da Unidade de todas as classes. Previamente também, convidei os fornecedores de 
alimentação da Base a oferecer, na medida do que entendessem possível, algo especial para 
esse dia em termos de alimentação, marisco, por exemplo, para um almoço com as famílias 
de todos os militares que, para isso, foram previamente convidados através dos seus filhos. 
A resposta dos fornecedores foi muito generosa e isso me permitiu oferecer a todos os 
militares e suas famílias um invulgarmente bom almoço que gerou muitos bons 
comentários.  

Entretanto, o Centro de Instrução Nº 2 foi integralmente estruturado e posto em 
funcionamento, com grande sucesso graças ao competente e extraordinariamente dedicado 
grupo de oficiais e de muitos professores civis que o integraram, liderado pelo Ten-Cor. 
Augusto Melo Correia, e que veio fazer explodir o número do efectivo de militares 
presentes na Unidade, do qual o maior número eram as centenas de sargentos a frequentar 
cursos de formação e de promoção. Tudo se passando na maior das normalidades, 

definitivamente fora 
do ambiente de 
indisciplina que a 
sórdida política 
abrilista instalara nas 
unidades militares e 
de forma muito 
particular na Base 
Aérea da Ota. 

 

 

Dia da Unidade 1978. Aspectos da cerimónia militar presidida pelo 
Comandante, Cor. Fernando Paula Vicente 

O Cor. Paula Vicente, passando revista à sua Unidade em formatura geral. 
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Duvido que, na história da FAP, algum Comandante de Base Aérea tenha sido mais 
sacaneado (eu poderia usar um outro termo mais elegante, mas este é o que melhor define 
o que eu senti) do que eu fui no Comando da BA2. A isso não foram certamente alheios os 
meus camaradas distintos revolucionários que se situavam nas entourages políticas dos 
gabinetes do poder na FAP. Mas, eu considero-me um osso duro de roer e nunca tive 
medo de ninguém e esse quase aparente boicote à minha acção de comando só me 
estimulou a fazer mais e melhor. E, reconhecidamente, fiz bem. Também não acredito que 
alguma Base Aérea tenha sido formalmente visitada (isto é, inspeccionada) tantas vezes 
pelo CEMFA e pelas entidades que entendia dever trazer consigo – uma vez até com aviso 
prévio feito depois das 17H00 para uma visita a acontecer às 09H00 do dia seguinte. Uma 
meia dúzia de vezes em um ano e meio. A fotografia a seguir incluída ilustra a afirmação e, 
sobre esta matéria, nunca percebi por que carga de água haviam de vir à minha Unidade 
dois conselheiros do sinistro Conselho da Revolução que, tomando o gosto pelo poder, 
demorou 8 anos a sair de cena; chegou a legislar que o Chefe do Estado-Maior General das 
Forças Armadas tinha o mesmo poder que o Primeiro-Ministro e deste não dependia para 
nenhum efeito, nem sequer para o cabimento orçamental das despesas militares. Foi o 
gastar à tripa-forra! Depois queixam-se de que os políticos, logo que se sentiram seguros, 
retiraram aos militares praticamente toda a competência administrativa…! 

 

 

Legenda: à minha direita o General Pil. Av. Silva Cardoso, Comandante Operacional; Major Pil. Av. 
Canto e Castro, Conselho da Revolução; General Pil. Av. Lemos Ferreira, CEMFA; Ten. Cor. Pil. Av. 
Jorge Ribeiro Cardoso, Conselho da Revolução; General Pil. Av. Casimiro Proença, Comandante 
Logístico; Brig. Pil. Av. Fernando Ferreira de Almeida, Director do Serviço de Pessoal; Brig. Pil. Av. 
José Luís Barreto Sacchetti, Director do Serviço de Instrução. 

No final do meu comando, a última medida que tomei foi a de mandar transplantar 
para a entrada da Unidade o avião F-84, que se encontrava “perdido” na sua peanha lá para 
os lados do topo norte da pista e cuja imagem marca o período historicamente mais 
“aeronáutico” da Base, e de mandar ajardinar o terreno nesse local. Ainda assisti ao 
transplante do avião, mas já não vi completado o trabalho de jardinagem.  

Esse período da história da Base Aérea da Ota, longa de 75 anos, que hoje celebra, 
foi seguramente o mais negro de todos. Com todas as dificuldades que encontrei pelo 
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caminho - promovidas pelo “poderoso exército político” de Álvaro Cunhal que 
abundantemente cito em livro que recentemente publiquei e que está também na biblioteca 
da Base1 - que me não amedrontaram, antes pelo contrário, me estimularam a vencê-lo, não 
se cumpriu o vaticínio dos meus camaradas que, perante a minha nomeação para o que era 
então o grande feudo comunista dentro das unidades da FAP, de que eu estaria 
“tramado”(escrito com “f”…). 

Ao ser rendido no comando, fui louvado e, segundo afirmou o Senhor Gen. 
Brochado de Miranda, em carta que me escreveu em 21 de Setembro de 2008, “…a 
extensão, a profundidade, o mérito em suma, da sua acção de Comando da BA2, mereceu na altura um 
rasgado louvor do CEMFA, que tive agora a oportunidade de reler, e que reconhece o seu excelente 
desempenho, mais de realçar considerando os tempos conturbados que se viviam”. Sim, o louvor foi 
publicado como sendo dado pelo CEMFA, mas não foi dado por sua directa iniciativa. Mas 
isso não era motivo de admiração porque eu não fazia parte do seu séquito, nem de 
nenhum dos vários “grupos de pressão” que então dominavam a FAP: o meu único 
Partido, em sentido lato, era e será sempre e apenas a minha Pátria. Nem isso era coisa que, 
para mim, se revestisse de alguma importância. Antes pelo contrário, porque há louvores 
que, pela sua origem, mancham as nossas folhas de serviço. Só lamento mesmo que, uns 
anos mais tarde, a mesma pessoa me tenha enviado um bacoco telegrama que rezava assim: 
“Brigadeiro Paula Vicente com a maior satisfação envio felicitações merecida promoção oficial general. 
General Lemos Ferreira”. 

 

Em contraposição a esta pobreza de conteúdo da mensagem, podia citar aqui vários 
cidadãos que serviram a Força Aérea e através dela, a Nação, durante o meu Comando e 
que, na sua simplicidade, ao terem conhecimento dessa mesma minha promoção foram, em 
termos relativos, espontaneamente muito mais eloquentes. Vou citar apenas um, o alferes 
miliciano então já licenciado em direito que na Ota serviu na Secção de Justiça da Base e é 
hoje um distinto advogado: 

                                                             
1 - “Angola Colonização Descolonização”, edição do autor, Lisboa, Dezembro 2014. 
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Lido que for este documento, ele poderá parecer um descabido auto elogio. Mas 
não é e, também, é-me absolutamente indiferente se assim for considerado. Ele é, sim, a 
face humana de um fragmento da história da Base da Ota que agora celebra os seus 75 
anos de existência e tão distintos serviços prestou e continua a prestar ao País, porque, 
como afirmei no início, uma base aérea não é só um conjunto inerte de infra-estruturas e de 
equipamento militar. Antes de mais nada e sempre, uma base aérea é, com as suas virtudes 
e defeitos, o conjunto dos cidadãos militares e civis que a constituem e lhe dão vida, ao 
serviço dos cidadãos contribuintes que a sustentam, ao serviço da Pátria de todos. Serve 
este documento, acima de tudo, para registar que não foram umas largas centenas de 
comunistas de meia-tigela, atavicamente cobardes, que me conseguiram impedir de 
reconverter numa Base Aérea aquilo que era, na minha chegada à Unidade, um quartel com 
um enorme número de desclassificados sociais sob a batuta do Movimento das Forças 
Armadas. Não faltará quem entenda que eu não devia trazer este documento à praça 
pública e que a roupa suja se deve lavar em casa. Mas, num país que cheira mal, nenhum 
cidadão se admirará por existirem também nas Forças Armadas focos de mau cheiro. Tudo 
isto é História, ela também afectada por algum lixo, e eu, que odeio o “politicamente 
correcto”, não sei varrer o lixo para baixo do tapete. 

O objectivo que me tinha proposto quando assumi o Comando da Base Aérea da 
Ota, nesse período de vergonhoso comportamento dos mentores da revolução de 1974, foi 
atingido e largamente excedido. Prometi a mim mesmo restaurar o orgulho pelo serviço na 
Força Aérea Portuguesa, restaurar a auto-estima dos militares no cumprimento do serviço 
militar como tributo à Nação, pretendi oferecer a todos um quadro comparativo de 
substantiva diferença entre a quase estribaria que era o que restava da Base Aérea da Ota 
quando assumi o seu Comando, povoada por uma miríade de comunistoides, e a Base 
Aérea que, renovada no mais amplo e profundo sentido, eu devolvi à FAP quando dela saí 
e que aí está, nobre como sempre na sua nova função de Escola, sob a nova designação de 
Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea (CFMTFA). Cumprimento os seus 
responsáveis actuais, a todos os níveis, por terem continuado a manter os elevados padrões 
de dignidade, de profissionalismo e de eficiência que devem caracterizar qualquer 
instituição e mormente uma instituição militar.  
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Na noite de S. João desse ano de 1978, mandei organizar um jantar volante na 
piscina nova dos oficiais que, apenas por limitação de espaço, não foi aberto a todos os 
militares da Unidade e famílias, mas fiz questão de convidar uma larga representação de 
sargentos e também de soldados. Convidei algumas altas individualidades, em que se incluía 
o próprio CEMFA que, logo à chegada, com um ar enfadado, me anunciou que vinha 
apenas jantar e sairia cedo. Saiu lá pelas duas horas da manhã: sentiu-se bem!  

Fui convidado para participar na celebração dos 75 anos da Base Aérea da Ota, hoje 
já extinta e substituída pelo referido CFMTFA. Por opção feita anos atrás, não estarei 
presente nessa celebração, pese embora o amabilíssimo convite que me foi feito pelo actual 
Comandante, Senhor Coronel Rui Pedro Matos Tendeiro, a quem expliquei as minhas 
razões. Na vida tive sempre a atitude de estar a olhar em frente e, por isso mesmo, raras 
vezes participei em cerimónias que me fizessem olhar para trás. Em 11 de Abril de 2008 
abri uma excepção e, como antigo Comandante, fui participar, como convidado do então 
Comandante Cor. Vítor Francisco, nas celebrações do Dia da Unidade. E aconteceu algo 
insólito: eu não conhecia esse Comandante que, como “dono da casa” me ignorou na 
minha qualidade de seu convidado – a mim e penso que a outros – tendo eu regressado a 
casa sem que dele tenha recebido uma única palavra. Não foi certamente porque o 
CEMFA, a mais alta entidade lá presente o tenha retido. Não. O CEMFA na época, Senhor 
General Luís Esteves Araújo, com aquele seu jeito de pessoa que transborda simpatia, 
estava simplesmente convivendo no melhor dos espíritos com várias pessoas e, quando me 
avistou, teve a enorme amabilidade de me procurar para me cumprimentar e conversou 
comigo durante bastante tempo. No meu regresso a casa, fiquei interessado em definir se o 
Comandante era malcriado ou se houvera uma razão para ter ignorado um dos seus 
convidados. Escrevi-lhe uma carta para lhe agradecer o convite e não poupei elogios à sua 
acção de comando da também “minha” Base, considerando tudo o que me fora dado ver e 
ouvir. Dessa carta, na nossa correspondência pessoal, dei conhecimento ao Senhor General 
Jorge Brochado Miranda, ex-CEMFA e, como eu, antigo Comandante da Base que, sua 
resposta em 21 de Setembro de 2008, sobre ela escreveu que: “…está muito bem redigida, em 
termos de clareza, elegância e bom português…um bonito texto que eu, se estivesse no lugar do comandante, 
guardaria para juntar à minha biografia, e agradeceria”. O silêncio do comandante Vítor Francisco 
foi sepulcral: nem uma palavra de retorno. Aí, fiquei sem dúvidas: o homem é mesmo 
malcriado. Sou um cristão que tenta todos os dias ser melhor, mas reconheço que tenho 
muitos defeitos. Um deles é que tenho muita dificuldade em praticar aquela recomendação 
bíblica que, quando nos dão uma bofetada, nos convida a dar a outra face e, por isso, 
despejei na internet o meu desagrado sobre a falta de educação do comandante, em termos 
que não lisonjeiam ninguém. O assunto foi até captado por um órgão de imprensa de 
Alenquer que fez eco da minha indignação. É que, por educação no berço e por formação 
moral e ética que aprendi na escola, mormente na Escola do Exército, eu não tenho 
qualquer dúvida de que para se ser mesmo um bom oficial, tem que ser-se também um 
cavalheiro. E esse senhor não se portou como tal. Isso me levou a prometer a mim mesmo 
não voltar a participar em qualquer cerimónia do tipo daquela em que o incontestável valor 
institucional do respeito pelos camaradas mais velhos foi, na minha pessoa, gratuitamente 
espezinhado. Tenho, por formação cristã, a profunda consciência da minha insignificância 
face ao infinito Universo do Criador e, no plano terreno, também plena consciência da 
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irrelevância da minha presença ou da minha ausência em qualquer cerimónia militar ou civil 
para a qual tenha sido convidado. Mas, porque, parafraseando um autor anónimo, eu 
também sou “um filho do Universo… e tenho o direito de estar aqui”, não necessito, não 
gosto, nem admito que nenhum Vítor Francisco me venha lembrar essa minha 
insignificância. Também não sou pessoa de defender, seja em que circunstância for, que os 
problemas se resolvem a “varrer para baixo do tapete” o tal lixo de que atrás falei. Por isso, 
fica o registo abertamente exposto! 

Na hora de oferecer o testemunho, que me foi solicitado, da minha passagem pelo 
Comando da Ota, vêm-me à memória várias pessoas, mas vou citar apenas duas. A 
primeira delas é Zita Seabra, aquela menina generosa que, envolta nos sonhos de liberdade 
e “democracia” para criar um mundo melhor, se juntou ao Partido Comunista Português 
onde militou pela realização desses sonhos, chegando ao Comité Central, de onde acabou 
por ser expulsa e que, caindo na realidade, escreveu o mais lúcido documento de 
condenação do comunismo (o mesmo comunismo que quiseram implantar em Portugal e 
na Base da Ota), no seu livro “Foi Assim”, onde inequivocamente afirma ser o comunismo 
uma “utopia… que, em nenhum caso…deu lugar a uma sociedade mais justa do que as 
sociedades democráticas ocidentais, com todos os seus defeitos.” Apetece-me pedir 
emprestado a Zita Seabra o título do seu livro e, da minha passagem pelo Comando da 
Ota, afirmar também que “Foi Assim”.  

A outra pessoa me veio à memória foi o velho e prestigiado Professor Doutor 
Bissaya Barreto, de Coimbra, que, quase a rondar os 90 anos, ao ter conhecimento da 
eclosão da revolução do 25 de Abril de 1974, que o exonerou de todos os cargos que 
ocupava, exclamou: “Foi o rebentar do cano de esgoto…”! Tinha o Senhor Professor toda a 
razão: uma parte substancial do meu primeiro ano de Comando da Base Aérea da Ota foi 
gasto a lá limpar – e perdoe-se-me o vernáculo, mas não há duas maneiras de dizer isto – a 
muita merda que o tão celebrado 25 de Abril de 1974 produziu e que quase destruiu a 
Instituição Militar para a qual a Nação nunca mais olhou com o mesmo respeito que 
anteriormente lhe tinha. E os militares sabem disso: não admira, pois, que hoje se não veja 
um único militar fardado na rua! 

Na véspera da minha saída da Base Aérea da Ota, foi-me dirigido o convite para um 
almoço que me era oferecido pelo pessoal da Base no refeitório das praças. Quando, à hora 
estabelecida, entrei no refeitório fui surpreendido por aquele grande espaço apinhado de 
oficiais, sargentos, praças e civis, aqui incluindo as mulheres da limpeza contratadas. Lá 
dentro estavam também a minha mulher e os meus filhos Fernando e Catarina, ainda 
crianças. Ao descer os degraus da entrada na sala, parei porque, subitamente, olhando 
aquela pequena multidão que ali estava voluntariamente, me veio à memória uma frase da 
qual só nesse dia eu entendi o significado. Quando prestara serviço nos Estados Unidos da 
América, vira com alguma frequência automóveis em circulação com autocolantes 
aplicados nos para-choques traseiros. Um desses autocolantes dizia: “Stop and smell the roses” 
(Pare e cheire as rosas), o que, na época, para mim não fazia qualquer sentido. Por um 
longo momento, parado na pequena escadaria de acesso ao refeitório e em silêncio, 
olhando a Base Aérea que me tinha calhado em sorte comandar e que hoje ali estava em 
peso, eu percebi finalmente o que era isso de “parar e cheirar as rosas” e percebi também 
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que esse dia era dia para fazer isso mesmo, “parar e cheirar as rosas”. Mais lá pelo fim do 
almoço e para minha surpresa, todas as classes ali presentes, oficiais, sargentos, praças e 
civis, através de representantes seus fizeram questão de discursar e de se congratular pela 
magnífica transformação que, sob o meu comando, a Base tinha sofrido. Um funcionário 
civil que eu punira com perda de vencimento por uns dias, inesperadamente levantou-se 
para me pedir que eu não saísse da Base com a mágoa de o ter punido porque a punição 
fora inteiramente merecida e ali, publicamente e com toda a humildade, me pediu desculpa 
pelo seu erro. Por fim, chegou a minha vez de dizer adeus. Pegando nesse tema de “parar 
para cheirar as rosas”, cuja origem expliquei, fiz um discurso algo emocionado e 
sentimental mas muito genuíno, no qual devolvi a todos o mérito de me terem seguido pelo 
exemplo e de mãos dadas colaborado na completa realização da missão da Base e na 
transformação que ali se operara durante o meu comando e da qual todos se deviam 
orgulhar. Não pude deixar de notar que havia lágrimas a correr em muitas faces. Foram-me 
então oferecidas algumas pequenas lembranças que guardo cuidadosamente. Todavia, 
muito mais do que as lembranças físicas, o “cheiro das rosas” desse dia, tal como o acabei 
de descrever, constituiu o mais precioso louvor de toda a minha carreira militar, talvez da 
minha vida.  

Para a história da Base Aérea da Ota, aqui fica o registo dos tempos conturbados durante 
os quais eu exerci o seu comando. Para além dos destinatários deste documento abaixo 
indicados, que dele farão aquilo que entenderem, torná-lo-ei público, porque os cidadãos 
que pagam a sua existência e o seu funcionamento têm todos, se assim o desejarem, o 
direito de conhecer a história das instituições que os seus impostos alimentam. 

 

Lisboa, 14 de Abril de 2015 

 

Fernando Paula Vicente 
Major-General Piloto Aviador (Reformado) 
Ex-Comandante da Base Aérea da Ota 
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