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Ex.mo Senhor Presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas, Prezado 
Coronel Manuel Martins Pereira Cracel : 

  

Cumpre-me começar por agradecer à Associação de Oficiais das Forças Armadas o 
facto de ter formulado, através de V. Ex.a , seu Ilustre Presidente,  diversas questões, 
tendo em consideração o meu projeto de candidatura a Presidente da República . 

Não posso deixar de comunicar também a V. Ex.a que me sinto honrado com a 
formulação de tais questões, tendo em consideração sobretudo a marginalização de que 
tenho sido alvo por parte da comunicação social de âmbito nacional, tendo porém a 
Imprensa Regional dado destaque à minha passagem por múltiplas regiões deste País, 
incluindo a Madeira e os Açores e bem assim às ideias que defendo . 

40 anos após a Revolução de Abril verifico que a censura não só não foi abolida neste 
País, como é inclusive mais sofisticada do que nos tempos do anterior regime . 

O lápis azul suprimia apenas o que era incómodo para o corporativismo , agora 
ignoram-se, pura e simplesmente as vozes incómodas para os interesses económicos 
dominantes, quando não mesmo para a sociedade secreta X ou Y . 

Quando iniciei em Julho de 2014 a divulgação do meu projeto de candidatura a 
Presidente da República, parti efetivamente do pressuposto de que iria ser discriminado 
por certos setores da comunicação social, mas não imaginava que a afronta fosse tão 
longe como foi até agora .   

Seja como for o ânimo para continuar é grande, sendo enorme o desafio quando se 
prevê que os principais adversários sejam, não os demais potenciais candidatos , mas 
sim os censores dos tempos modernos . 

A minha vida tem sido um livro aberto, pelo que quem me conhece sabe sempre o que 
de mim pode contar . Daí também a enorme consideração que têm por mim os 
jornalistas que me conhecem de longa data, pois sabem que toda a informação que lhes 
enviei até hoje e ao longo de décadas foi sempre fidedigna, não carecendo por isso de 
confirmação . 

É conhecida a longa luta que tenho travado contra a co-incineração de resíduos 
perigosos, que iniciei em Abril de 2001 . 

Pertenço a uma família de pessoas honradas, no seio da qual não existe, que eu saiba, 
um único delinquente  quer ao nível dos parentes próximos, quer dos mais afastados . 



Como não sou arguido de coisa nenhuma falta-me essa relevante condição de 
mediatização . 

Como fui criminólogo durante 20 anos e porque  pauto a minha vida por critérios de 
dignidade e honradez e penso pela minha própria cabeça ( sabendo ouvir o que os outros 
têm para me dizer ) sou uma pessoa incómoda no conturbado mundo da política . 

Como nada tenho a esconder, afirmo sem qualquer hesitação que sou filiado no PSD, o 
que não é impeditivo do exercício da função Presidencial de forma isenta e 
suprapartidária . 

Não me identifico com a política liberal que está a ser seguida pela atual direção do meu 
partido, porque sou social-democrata, tendo sido candidato a deputado pela Aliança 
Democrática em 1979 e 1980 pelo Círculo Eleitoral da Europa  . 

Tenho várias ações a correr contra diversos Ministérios e contra o próprio Estado 
Português, devido a cortes nos vencimentos e nas pensões na Administração Pública e 
por não ter sido integrado na carreira de investigação científica da administração pública 
. 

Dizem-nos que Estado somos todos nós, justificando assim a exigência da nossa 
comparticipação na dívida pública, mas não nos lucros do Estado . 

É falsa a afirmação de que o Estado somos todos nós . 

Povo sim, somos todos nós . 

A dívida pública é da pessoa coletiva Estado que a contraiu e que goza de personalidade 
jurídica e não dos cidadãos que o integram e que não contraíram qualquer empréstimo 
perante o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia ou o Banco Central 
Europeu . 

Se for eleito Presidente da República  serei o titular do cargo, mas não da soberania , 
porque essa reside no Povo . 

Serei um aliado do Povo .  

Passando agora à análise, por ordem cronológica, das questões abordadas da 
comunicação que me foi enviada e antes de passar à parte em que se solicita o envio de 
« informações e intenções, nos termos decorrentes do programa da …candidatura », 
quanto à 

−        defesa da Constituição, do Regime Democrático e do Estado de 
Direito; 
−        defesa dos Valores da Coesão Nacional, Morais e Éticos na vida 
pública; 
−        defesa da Soberania e dos Activos Estratégicos essenciais; 



−        defesa e consolidação da importância das Forças Armadas e da sua 
relevância , 

cumpre-me afirmar que  : 
  
1ª questão : O « Chefe do Estado » . 
 Ao contrário do que se afirma no 1º parágrafo da comunicação de V. Ex.a de 
30.07.2015 e salvo o devido respeito, o Presidente da República não é o Chefe do 
Estado e nem sequer o representa . 
Quem representa o Estado Português é o Ministério Público . 
  
2ª questão : o Presidente da República enquanto « Representante da República » . 
O Presidente da República é, efectivamente e tal como se afirma no mesmo 1º 
parágrafo,        o « Representante da República » ( artigo 120º  da Constituição da 
República Portuguesa ) . 
O Estado constitui a forma de organização da República por que o legislador 
constitucional optou . 
Contudo, República e Estado Português não se identificam . 
O Estado Português nem sempre atua como uma pessoa coletiva de bem, pelo que o 
Presidente da República pode até ser obrigado a intervir contra o Estado ( por exemplo 
em caso de prepotência de algum dos seus órgãos ) para defesa do prestígio da 
República Portuguesa . 
  
3ª questão  : O Presidente da República enquanto « Comandante Supremo das 
Forças Armadas » . 
O Presidente da República é também, por inerência,   o « Comandante Supremo das 
Forças Armadas », face ao disposto no artigo 120º da Constituição . 
Essa será , sem dúvida, a vertente mais difícil do meu mandato, se for eleito Presidente 
da República, pois nem sequer cumpri serviço militar , tendo passado à reserva 
territorial . 
A minha condição de bom aluno universitário foi fundamentando os sucessivos 
adiamentos de incorporação, acabando por não ser chamado já depois do 25 de Abril, 
mais propriamente em 1977 . 

Terei pois de me preparar convenientemente neste domínio do Comando das Forças 
Armadas . 

Como estou sempre disposto a aprender tal não será seguramente um bicho de sete 
cabeças . 

  



4ª Questão : a condição suprapartidária do Presidente da República . 

Tenho afirmado que se for eleito Presidente da República não entregarei o meu cartão 
de filiação partidária, pela simples razão de que sou a mesma pessoa com ou sem o 
cartão no bolso . 

Não alinho pois em demagogia . 

O que serei é absolutamente isento no exercício das funções presidenciais, no 
relacionamento com os partidos e demais instituições ou pessoas, em conformidade com 
o que vem definido na Constituição . 

  

5ª questão : a prevalência do interesse da Nação . 

Afirma-se no 2º parágrafo da comunicação de V. Ex.a de 30.07.2015 que « deve, 
sempre, prevalecer o interesse da Nação como um todo » . 

Subscrevo inteiramente, nada mais tendo a acrescentar . 

  

6ª questão : O « elevado carácter e afecto humanista » do candidato e a sua « 
personalidade estimada, altruísta e eclética, de trato e relacionamento fácil, com 
elevada maturidade, honestidade e humildade . 

Não me compete, nem devo, proceder a uma auto-avaliação, competindo sim tal tarefa 
aos cidadãos eleitores, pelo que não me irei pronunciar  sobre tal matéria . 

Tenho apelado aos cidadãos e cidadãs que venho contactando que indaguem o passado 
de cada um dos candidatos . 

  

7ª questão :  a « importância da participação colectiva e do diálogo social » 

Mais do que atribuir importância à participação colectiva estou empenhado em 
RESTITUIR O PODER AO POVO, sendo esse o slogan principal do meu projecto de 
candidatura . 

Tal desiderato leva implícito que se considera fundamental o cumprimento da vontade 
popular livremente expressa não apenas através do voto . 

« É a conversar que as pessoas se entendem » . Este e muitos outros provérbios 
portugueses têm sido por mim seguidos ao longo da vida e irão continuar a sê-lo . 

 Tenciono dar resposta às demais questões formuladas no próximo e-mail . 

 Com a mais elevada consideração :   Castanheira Barros  


