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Excelentíssimo Senhor  
Presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas 
Coronel Manuel Martins Pereira Carcel 

  

Os meus respeitosos cumprimentos. 

  

Começo por anunciar que é sem embaraço, antes com prazer, que respondo às questões que essa 
digníssima Associação entendeu colocar-me, na qualidade de cidadão que anunciou publicamente 

a sua candidatura à Presidência da República.  

  

Não hesito em subscrever a generalidade das preocupações expressas pela AOFA e de que também 

comunga a generalidade dos apoiantes da minha candidatura.     

 

  

Sendo ainda uma espécie de “soldado desconhecido” nesta “guerra”, apesar de ter anunciado a 

minha decisão no dia 25 de Abril, perante largo auditório, e de muito protestar junto da CNE e da 

ERCS, entre outras instituições, começo por juntar duas versões da minha biografia: uma, mais curta 

e de fácil leitura; a outra, mais exaustiva, que se destina a quem retenha dúvidas – anexos 1 e 2. 

Desses anexos, que traduzem fielmente e sem lacunas os percursos da minha vida, várias 
conclusões se podem extrair:  

  

- Desde muito novo que defendo os valores consignados na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e, mais tarde, bem plasmados na CRP.  

  

- Marcado pela filosofia humanista, nunca me associei a organizações ou grupos que 

perfilhassem a tomada do poder por meios violentos, ou cujo ideário pusesse em causa a 
liberdade e a democracia.  

  

- Filiado no PS logo após o 25 de Abril, fui dirigente regional e nacional daquele Partido, onde 

sempre assumi posições de independência em relação a “diretórios” e sem nunca ter retirado 
vantagens pessoais.  

  

- Fui indigitado para altos cargos políticos, que só não aceitei por ter outras opções profissionais. 

Discretamente afastado do PS, em 2011, por ter deixado de acreditar na sua regeneração, 

sempre me pautei pela lealdade e pela disciplina partidária, não tendo aberto querelas pessoais.  

  

- Defensor de causas, sempre me norteei por valores universais no apoio a crianças, a idosos e a 
outras franjas desprotegidas, suportado nas decisões dos Tribunais, incluindo o Tribunal 

Europeu dos Direitos do Homem, da Ordem dos Médicos e de Instituições dos PALOPs e ONG's. 
Nessas atividades, muitas vezes afrontei abusos de poder.  

  

 2016 
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- Sobre transparência, tendo, muito cedo e por justificáveis razões, optado pela medicina privada, 

através de contratualização com o MS, logo tomei a decisão de renunciar a funções públicas e 
de não colaborar com empresas ou grupos concorrentes dos interesses do Estado. 

Naturalmente, considero uma verdadeira traição que alguém retire vantagens pessoais de 
qualquer cargo oficial.   

  

- Sobre patriotismo, tal sentimento está bem expresso nos livros que escrevi e também no estudo, 

catalogação e conservação do património cultural que recolhi, cataloguei e estudei e que 
pretendo devolver ao povo português. De resto, foi com tremendo sacrifício pessoal que 

estagiei três meses no estrangeiro, onde recusei ofertas milionárias. Viajante incansável, a 
minha “cidade” só pode ser Portugal.    

  

- Sobre coragem para enfrentar e resistir às adversidades, lembro que fui detido diversas vezes 

por atividades contra a ditadura, para depois do 25 de Abril, ainda e sempre na defesa da 

democracia, me ter envolvido em quase todas as manifestações de rua, tendo chegado ferido 

ao célebre Comício da Fonte Luminosa, em Lisboa. Acresce que na tarde de 25 de Novembro 

de 1975, a “comandar” muitas centenas de manifestantes civis, depois de ter passado pelo 

quartel-general, fui eu quem se dirigiu ao país através da chamada “Emissora Nacional, em 
Coimbra, fazendo um apelo à paz entre todos os portugueses e apoiando o Movimento das 

Forças Armadas.     
  

- Sobre o exercício pleno da cidadania, lembrarei ainda que tendo assumido funções diversas 

mas não exclusivas, incluindo autárquicas, sempre recusei receber os créditos a que legalmente 

tinha direito.  
  

- Sobre sensatez e equilíbrio, invoco o facto de, ao longo da minha vida política ou profissional, 

nunca ter recorrido a linguagem que pudesse pôr em causa a honra dos adversários ou 

colaboradores ou que pudesse comprometer o debate democrático e a prossecução de 
objetivos. Nem nunca precisei de levantar o tom da voz. 

  

- Sobre ter ou não uma visão isenta e “suprapartidária”, tendo dirigido o processo de substituição 

do aparelho administrativo da ditadura, em Cantanhede, essa minha ação é hoje considerada 

um exemplo. 

  

- Sobre a expressão de afetos, mais uma boa surpresa que retirei do email da AOFA, tive o 
privilégio de seguir milhares de doentes em consulta privada, incluindo militares de todos os 

ramos, sem nunca ter cobrado um cêntimo. De resto, tendo sido eleitoralmente testado várias 
vezes, sempre granjeei sólidas equipas e sempre os eleitores reagiram de forma muito positiva. 

Concordo inteiramente que o exemplo dos afetos, incluindo aqueles que harmoniosamente se 

desenvolvem no seio da família, são uma excelente arma para inverter o ciclo de pouca estima, 

e até de violência, que grassa em  
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Portugal.       

  

- Sobre ser ou não ser “figura de bem”, fui alvo de vários e estranhos processos judiciais e, mais 
do que o seu arquivamento, granjeei a simpatia, se não mesmo a amizade dos magistrados e 

dos restantes elementos envolvidos nas investigações, pela forma como me entreguei ao 

apuramento da verdade.  

  

Vivências que poderão ser facilmente confirmadas, mas que não evitam a consulta do Manifesto  

(programático) que apresentei a 25 de Abril e que também aqui remeto em duas versões, até porque 
a reduzida foi a única a ser divulgada – Anexos 3 e 4.  

  

No entanto, mais importante do que a obra por mim realizada - os livros que escrevi, os avanços 

que produzi e os doentes que ajudei, as empresas que criei e as causas que defendi -, interessa saber 

como fiz e, sobretudo para quem fiz. E se foi com as pessoas e a pensar nas pessoas.  

  

Com um percurso de vida que se carateriza por uma enorme variedade de experiências profissionais 

e pessoais bem sucedidas, em atividades também muito diversificadas, tenho de confessar que o 

meu “curriculum militar” peca por defeito: na verdade, apesar de apurado para o serviço militar, fui 

dispensado dessa prestação em 1975. Não me furtei, contudo, a esse dever e, não sendo objetor de 
consciência, também não coloco reservas ao serviço militar obrigatório, desde que a formação seja 

exigente e proporcional às necessidades do país. Como também não levanto objeções ao 
enquadramento das forças armadas, tal como advém da CRP, considerando naturalmente o cargo 

de Comandante Supremo das Forças Armadas como da maior relevância.  
  

Na atual conjuntura, com Portugal em crise económica, de referências e de valores, e o mundo em 

rápida transformação política, cultural, social, económica, religiosa e tecnológica, sem dúvida que 

também estou preocupado com os investimentos a realizar neste setor, e na sua eficácia, até por 

considerar subdimensionadas as modernas Forças Armadas, sobretudo o ramo da Armada. 

Reconheço ainda as suas responsabilidades constitucionais obrigam qualquer Presidente da 
República a uma atenção redobrada e a formação permanente, em interação estreita com os 

melhores especialistas e com todas as organizações representativas.  

  

Sobre algumas questões geo-estratégicas, que também poderão interessar à AOFA, publiquei vários 

artigos de opinião que versavam temas “da paz e da guerra”, em 2003-2005, numa altura em que 

G. W. Bush, suportado nalguns “falcões” do espaço europeu, lançaram o caos no mundo. Essa 
produção, hoje a merecer alguma revisão em face ao reerguer do antigo Império Soviético, poderá 

ser consultada no livro “Os Burros”, que será enviado à AOFA.  
  

Desejo ainda acrescentar que acredito estar em marcha uma “revolução silenciosa” nas elites de 
Portugal, incluindo certamente as militares, reconhecendo a necessidade de se procurarem 

pacientemente os consensos necessários para, sem ferir equilíbrios, se promoverem mudanças 
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dignas desse nome. Mais acredito que só pela via do diálogo entre todos os portugueses de boa 

vontade, sobretudo se através das suas mais representativas organizações, e sem se obedecer a 
outro interesse que não seja o coletivo, poderemos encontrar e pôr em prática as melhores e mais 

equilibradas soluções, destinadas a fazer a “entrega de Portugal aos Portugueses”. Será essa, talvez, 
a principal razão por que centenas de pessoas, que comigo privaram ao longo da minha vida, não 

desistem de incentivar a minha candidatura recolher as necessárias assinaturas.   
  

Finalmente, é ainda minha profunda convicção que, se é preciso ter sempre presente que é a força 
das ideias traduzidas em planos e uma prática política assente na transparência e na ética, a 

condição necessária para a regeneração do nosso país, tal só será cumprido dentro de um quadro 
de desenvolvimento económico sustentável, que possa disponibilizar os investimentos necessários 

à melhoria das condições de vida dos portugueses e à salvaguarda da segurança e da independência 
nacionais, agora e no futuro.  

  

Esta exposição já vai longa e muitas questões terão ficado em aberto, a merecerem maior 

aprofundamento e reflexão. Assim, entendo que muito poderíamos beneficiar com um encontro 

cara a cara, como é timbre da Instituição militar. Por mim, seria com renovado prazer que 

participaria em qualquer encontro que entendam promover, seja a título pessoal, seja para debater 
com os demais candidatos. 

  

Com a expressão de votos de felicidades pessoais, e para a AOFA, queira aceitar também os meus 

cumprimentos. 
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PS: Anotei que se me dirigiram na ortografia antiga, que por norma eu também uso no quotidiano. Respondendo na 
qualidade de candidato à Presidência da República, só poderei respeitar as leis em vigor. Concordo, contudo, que o 
“Acordo Ortográfico” foi longe demais.  


	Coronel Manuel Martins Pereira Carcel

