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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, de 

Norte a Sul do Continente e da Madeira e 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 .  
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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 sendo por isso necessário 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 . 

8ª questão : candidato que inspire confiança, esperança e optimismo . 

Nos prospetos que tenho vindo a distribuir em larga escala e que está disponível em 

www.castanheira.net  pode ler-se : 

« Ninguém me ouvirá falar de crise ou de factos potencialmente deprimentes que 

condicionam negativamente as pessoas e beneficiam apenas quem vive da desgraça 

alheia  » . 

Sempre fui optimista ao longo de toda a vida a tal ponto que por vezes sou tido por 

irrealista . 

http://www.castanheira.net/


Procurarei inspirar confiança, esperança e optimismo nas pessoas, mas para isso é preciso 

primeiro cuidar da satisfação das necessidades básicas essenciais, desde logo combatendo 

a fome e a incultura . 

9ª questão : um candidato que cultive a « lealdade, fidelidade, rigor e equidade » . 

Como se trata de conceitos que de per si apresentam um elevado grau de abstração será 

necessário definir previamente a que é que se vai ser leal e / ou fiel . 

Quando o atual Presidente da República avançou com o propósito de « cooperação 

estratégica » com o 1º Governo Sócrates , deixou de merecer a minha consideração 

política . 

O Presidente da República não tem o dever de cooperar estrategicamente com o Governo, 

bem pelo contrário não o deve fazer, sob pena de inviabilizar o veto político ou entrar em 

contradição ao usar um tal poder . 

Se o Presidente da República promete cooperar estrategicamente com o Governo, seja ele 

qual for, está a perder a autoridade moral para vetar diplomas desse Governo ou a atuar 

com deslealdade para com o Governo ao qual prometeu cooperação estratégica, se usar 

do direito de veto . 

Hoje o Presidente da República com certeza estará ciente do grave erro que cometeu ao 

prometer cooperação estratégica ao então Primeiro Ministro José Sócrates . 

Aos economistas falta frequentemente o sentido da correcção jurídica, dada a incipiente 

formação académica ao nível do ordenamento jurídico . 

10ª questão : o « respeito pelas leis e escolhas do colectivo » . 

É evidente que o Presidente da República deve atuar com total respeito pelas leis 

vigentes, mas deve também procurar que sejam revogadas ou substituídas as leis que são 

injustas ou que tenham sido criadas para favorecer determinada ou determinadas pessoas 

singulares ou coletivas . 

São muitos os exemplos que podem ser dados de leis absolutamente inadmissíveis , mas 
dou como exemplo as normas que integram o nr. 3 do artigo 5º e o nr. 2 do artigo 7º do 
Decreto Lei 120 /99 de 16.04 que comportam um convite implícito à formulação de um 
Parecer favorável à co-incineração de resíduos perigosos dirigido à « Comissão Científica 



Independente de Controlo e Fiscalização Ambiental da Co-Incineração », sob pena de 
caducar o respetivo mandato e as que permitiram aos membros da referida Comissão 
acumular os seus chorudos vencimentos com os resultantes do «  exercício de funções 
docentes em regime de exclusividade », o que constitui uma subversão do regime de 
exercício de funções públicas em exclusividade » . 

O Presidente da República não deve obediência a leis que branqueiem situações de 
corrupção ou de outros ilícitos criminais, pelo que o respeito pelas leis não pode ser visto 
em termos absolutos .   

        
11ª questão : um candidato que cultive a « liberdade » e a « coesão entre os 

portugueses » . 

A liberdade , sobretudo a de expressão, é, em meu entender, a maior conquista da 

Revolução de Abril .   

A liberdade é algo de inquestionável, daí que o Presidente da República deva ser um 

combatente pela Liberdade contra a prepotência, venha ela de onde vier,  denunciando as 

práticas burocratizantes que sejam suscetíveis de fomentar a corrupção que é o maior 

flagelo de qualquer sociedade . 

12º questão : um candidato com « espírito verdadeiramente democrático capaz de se 

abrir à sociedade » .  

Estou inteiramente de acordo quanto a tal exigência . Quem não revelar capacidade para 

se abrir à sociedade e denotar ser portador de um espírito fechado, não tem condições 

para o exercício do honroso cargo de Presidente da República . 

Porque já distribuí pessoalmente mais de 40.000 panfletos desde Julho de 2014, tive 

oportunidade para dialogar diretamente com muitos milhares de cidadãos e cidadãs, 

expondo as minhas ideias , mas também ouvindo com gosto o que têm para me dizer . 

É para mim tão fácil dialogar com um Ministro quanto com um varredor das nossas ruas . 

13ª questão : o dever de auscultar « organizações representativas, nomeadamente no 

âmbito militar, as Associações Profissionais de Militares » . 

O Presidente da República tem a obrigação ética de auscultar não só as organizações 

representativas dos diversos sectores de atividade da vida nacional ( sindicatos, 



associações patronais, das forças policiais, prisionais, militares  e outras ), como também 

de ouvir a opinião dos seus conselheiros ( que não apenas os que integram o Conselho de 

Estado ) nos diversos domínios da sua intervenção : desde os consultores jurídicos, ou da 

área das ciências médicas ou paramédicas , até aos especialistas em questões de proteção 

ambiental , ou seja, o Presidente da República deve ter conselheiros em todas as áreas 

técnico-científicas e ouvi-los antes de tomar decisões, exceto quando não o possa fazer 

em tempo útil ou não impliquem a necessidade de conhecimentos específicos . 

Deve também saber ouvir o que diz o cidadão comum no seu dia à dia ou convivendo 

diretamente com ele ou tendo assessores que façam esse trabalho de campo : que vão ao 

café ou passeiem pelas ruas, lojas  e mercados para ouvirem o que as pessoas vão 

dizendo, por esse País fora, não com espírito pidesco como é óbvio, mas com o intuito de 

auscultar diariamente a denominada « opinião pública » que , felizmente, nem sempre 

coincide com a publicada . 

14ª questão : a preocupação de reversão de importantes aspetos, designadamente os 

que vêm enunciados na pág. 2 da comunicação de V. Ex.a de 30.07.2015 .  

Manifesto a V. Ex.a a minha concordância quanto ao facto de dever constituir 

preocupação do Presidente da República a reversão  

− da acentuada degradação da qualidade de sectores fundamentais do Estado, 

como sejam a Justiça, a Educação, a Saúde e a Cultura;  

− do crescimento exponencial da dívida pública, hipotecando o futuro do País; 

− da destruição de uma parte significativa de áreas produtivas estratégicas, 

designadamente a agricultura e as pescas ;  

− do desemprego massivo dos trabalhadores, de entre os quais os mais velhos 

ficam sem qualquer esperança de inverter a situação e os mais jovens, 

particularmente atingidos pela situação, são forçados a emigrar em larga 

escala;  

− da extorsão de remunerações/salários e pensões, em flagrante falta de 

equidade com a protecção e benefícios concedidos a grupos e empresas, ao 

mesmo tempo que se verifica um exponencial crescimento das 

desigualdades sociais;  



− do empobrecimento generalizado da população, com efeitos devastadores 

nas camadas mais idosas, mesmo em termos da simples sobrevivência, 

situação agravada pela degradação progressiva no acesso e assistência na 

saúde; 

− do desinvestimento na investigação e na cultura;  

− da dificuldade no acesso à justiça;  

− da corrupção e perda de valores morais, éticos e democráticos da sociedade. 

Já quanto às questões  que consistem em saber se tem havido ou não 

                     -   perda de soberania;  

- descaracterização e consequente fragilização das Forças Armadas, pilar 

fundamental do Estado como garante da Soberanias e independência do 

País;  

- descaracterização do Estatuto da Condição Militar,  

devo referir que não tenho ainda opinião formada com segurança acerca de cada uma 

delas, pelo que gostaria de conhecer  as teses defendidas pela AOFA quanto a cada uma 

dessas questões . 

Ao contrário do comum dos políticos deste País que sabem sempre tudo sobre tudo, sigo 

o princípio de que « só sei que nada sei », pelo que estou sempre disponível para aprender 

com quem saiba mais do que eu sobre determinada ou determinadas questões .  

15ª questão : a defesa da Constituição, do Regime Democrático e do Estado de 

Direito . 

a) A defesa da Constituição  

É inquestionável o dever do Presidente da República de cumprir a Constituição, o que 

não o impede de poder defender publicamente a necessidade da sua pontual  revisão, 

designadamente no sentido que defendo da extinção do Supremo Tribunal Administrativo 

e do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, criando as Secções de 

Contencioso Administrativo e Tributário no Supremo Tribunal de Justiça e passando o 

Conselho Superior da Magistratura a superintender também na áreas dos tribunais 

administrativos e fiscais, pondo cobro a dois organismos cuja qualidade de atuação deixa 

muito a desejar ( para utilizar termos brandos ) . 



Defendo também a eliminação do Representante da República para as Regiões 

Autónomas da Madeira e Açores e a sua substituição pelo Presidente de cada uma 

daquelas Regiões Autónomas , eleito por sufrágio direto e secreto dos madeirenses  

açorianos , com funções idênticas às dos atuais representantes da República, reforçando-

se assim a autonomia regional . 

É óbvio que sendo a revisão constitucional matéria da competência da Assembleia da 

República , não pode o Presidente da República nela interferir diretamente, podendo 

contudo e devendo emitir a sua opinião sobre tão importante matéria, máxime quando 

defende ( com autoridade moral acrescida ) a redução dos seus poderes, como é o caso da 

extinção do representante da República que é nomeado pelo Presidente da República . 

b) A defesa do Regime Democrático . 

Sou mais do que democrata, pois sou, como já referi, social-democrata . 

Defendo a liberdade de expressão e o pluralismo de opinião que são valores inerentes a 

um regime verdadeiramente democrático, como resulta de artigos de opinião que já 

publiquei e do que tem sido o meu discurso político, que foi aliás sobejamente divulgado 

em 2010 pela comunicação social quando fui candidato a Presidente da Comissão Política 

Nacional do PSD . 

Nesse tempo não tive aliás razão de queixa da comunicação social que deu destaque às 

ideias que defendi e que transmitiu em direto e na íntegra o 1º discurso e parte do 2º 

discurso que proferi, durante cerca de 20 minutos cada, no Congresso de Mafra e que 

estão disponíveis na Internet . 

Ser democrata ou ser defensor do regime democrático é algo que está tão enraizado na 

minha vida que nem me apercebo do cariz democrático dos meus atos . 

Ser tolerante com uma esposa que discorda sistematicamente das minhas decisões é , 

quiçá a prova mais concludente do meu espírito democrático que posso dar a mim 

próprio. 

Ter uma esposa mais teimosa do que o atual Primeiro Ministro ( sendo ambos do signo 

Leão ) significa que é inquestionável o meu sentido de tolerância, valor que associo ao 

espírito democrático . 



Claro que a paciência tem limites . 

c) A defesa do Estado de Direito . 

Invoco com frequência, como advogado,  a violação do princípio da confiança que é 

subjacente ao princípio do Estado de Direito democrático , consagrado no artigo 2º da 

nossa Constituição, sobretudo quando o Estado ( a tal pessoa coletiva que nem sempre 

atua como pessoa de bem ) defrauda a confiança dos cidadãos, como aconteceu no caso 

da redução dos salários e sobretudo das pensões .  

Qual o papel das forças armadas na defesa do Estado de Direito Democrático, 

nomeadamente  quando o mesmo é posto em causa através de endividamento público 

irracional, traduzido em gestão danosa ou da ineficiente repressão e/ou punição da 

corrupção ? 

É uma questão que deixo em aberto e para a qual manifesto a minha disponibilidade para 

o respetivo debate público, designadamente com as Associações Profissionais de 

Militares . 

16ª questão : A defesa dos Valores da Coesão Nacional, Morais e Éticos na vida 

pública . 

Esta é a questão que considero mais relevante de todas as formuladas na comunicação de 

V. Ex.a de 30.07.2015 . 

A dita classe política está profundamente descredibilizada em Portugal . 

Trata-se de uma classe sem classe cuja marca dominante tem sido a atuação sem 

escrúpulos, egoística e destituída de sentido ético, com o objectivo de servir interesses 

próprios ou da clientela partidária ou, pior ainda, das sociedades secretas que se 

apoderam de uma grande dose do poder dos partidos com maior expressão eleitoral . 

É esta uma das principais razões que me levou a avançar . 

Embora considere o Primeiro Ministro, Dr. Passos Coelho, uma pessoa honrada e séria 

discordo em absoluto das medidas adotadas pelo atual Governo de cortes nos salários e 

pensões em subserviência às exigências da denominada Troica .  



Se o Estado não tem dinheiro para pagar as suas dívidas terá que vender parte do seu 

vasto património, não tendo legitimidade para nos meter a mão no bolso, porque nada 

temos a ver com as dívidas da pessoa colectiva Estado que tem personalidade jurídica . 

Tal como o Estado nada tem a ver com as nossas dívidas pessoais . 

17ª questão : a defesa da Soberania e dos Activos Estratégicos essenciais . 

Trata-se também de uma questão de importância primordial . 

A integração na União Europeia e na União Monetária Europeia não podem implicar 

mais perda de soberania para além daquela de que já abrimos mão, como é o caso da 

impossibilidade da emissão de moeda . 

Atividades económicas de grande relevância nacional como sejam, a título de exemplo,  a 

gestão da água e de outros recursos naturais ou energéticos, bem como a preservação da 

qualidade do ar que respiramos têm de ser devidamente reguladas ou desenvolvidas , por 

forma a não afectar negativamente o Povo e o Estado portugueses . 

Será necessário proceder a um levantamento profundo das alienações já processadas do 

capital público empresarial e das posições de que o Estado Português ainda dispõe, não 

devendo ser excluída a possibilidade de nacionalizações de empresas que actuem 

deliberadamente contra a saúde pública ou o ambiente, como é o caso das que praticam a 

co-incineração de resíduos perigosos ou de outras atrocidades ambientais .  

Estou totalmente aberto à discussão destes assuntos em concreto e não de forma abstracta 

ou genérica . 

18ª questão : A defesa e consolidação da importância das Forças Armadas e da sua 

relevância. 

Este é um objectivo a prosseguir sempre . 

Entendo que as Forças Armadas devem prestar também um serviço de protecção civil e 

não apenas de defesa nacional, para prevenir ou combater calamidades ou atos terroristas, 

como é o caso dos incêndios florestais, sendo este um outro tema interessante que estou 

disponível para debater com a Associação de Oficiais das Forças Armadas . 



Sugiro desde já as datas de 1 ou 2 de Setembro  para uma reunião em Lisboa com a 

Associação a que V. Ex.a preside . 

Com a mais elevada consideração :   Castanheira Barros  

Post Scriptum :  Chamo a atenção de V. Ex.a para o artigo de opinião da minha autoria 

publicado no Jornal Público de 18.08.2015 subordinado ao título : « Restituir o poder ao 

Povo » . 

 


