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EUA reduzem militares na Europa 
  

O secretário de Estado norte-americano, Chuck Hagel, confirmou ontem o encerramento de 15 bases 

militares na Europa O número de tropas que estão na Europa situa-se nas 60 mil, sendo previsível que não 

haja alterações neste campo. As autoridades também vão reduzir cerca de 500 pessoas na base das Lajes, 

nos Açores. No Reino Unido, a diminuição em efectivos ronda os dois mil soldados. Chuck Hagel agradeceu 

o apoio demonstrado por todos os países europeus ao longo do tempo. 
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COR. Morais da Silva 
  

 

1941-2014  
O MFA que 'balanceou' para a direita militar em 

Novembro de 1975 

José Alberto Morais da Silva foi um oficial piloto-aviador 

que aderiu ao MFA antes do 25 de Abril, não chegou 
depois a participar na Revolução, mas viu- -se graduado 

em general e chamado a exercer o cargo de chefe do 
Estado-Maior da Força Aérea logo a seguir à derrota dos 

spinolistas, em 11 de Março de 1975 - tomando posse do 

cargo no dia 12. 
Morais da Silva fez, segundo militares de Abril, algum 

ziguezague político, que o levou de uma esquerda radical, 
ainda durante o PREC de 1975, a um conservadorismo de 

direita, após o 25 de Novembro. Outros, mais próximos dele, admitem apenas um 'balancear' político naqueles 

tempos exaltados e de sérios confrontos militares a seguir à Revolução, salvaguardando o seu grande 'bom senso' na 
maneira como se relacionou com toda a hierarquia do ramo, quando exerceu as funções de CEMFA, graduado em 

general. Morreu no dia 29 de Dezembro, aos 73 anos. 
Mas as polémicas lá ficaram, a testemunhar-lhe o percurso. Quando surgiu o Documento dos Nove, contra o 

gonçalvismo e a esquerda radical militar, combateu a sua subscrição no ramo que chefiava. Na célebre assembleia 
militar de Tancos, em Setembro do Verão Quente, ainda muitos oficiais da Força Aérea se convenceram de terem o 

apoio do seu chefe, para alinharem pelo radicalismo - embora já nessa altura os pára-quedistas que ficaram em 

Tancos sentissem que estavam a tirar-lhes o tapete debaixo dos pés. 
No 25 de Novembro, acabaria por alinhar claramente com a facção vitoriosa dos anti gonçalvistas. E, depois de deixar 

a chefia do Estado-Maior, a 9 de Janeiro de 1977, voltou à sua carreira militar no posto de major, progredindo até 
coronel - categoria em que passou à Reserva, em 1992, e se reformou cinco anos mais tarde. 

Diz-se que ironizava com as promoções a que chamava de 'secretaria', de que acusava muitos militares 

revolucionários - o que talvez explique nunca ter chegado ao generalato (como chegaram outros elementos do 
mesmo ramo, também envolvidos no processo revolucionário, e que igualmente optaram por seguir depois a carreira 

militar; como, por exemplo, os generais Costa Neves e Ribeiro Cardoso). Alguns militares entendem que a folha de 
serviços de Morais da Silva, e o seu perfil profissional, teriam de igual modo justificado a sua passagem a general. 

No fundo, sempre foi um militarão, agarrado aos valores que o levaram para aquela vida. E isso mesmo se comprovou 
mais uma vez em 2012, quando escreveu uma azeda carta ao primeiro-ministro Passos Coelho, criticando-o 

asperamente por ter homenageado, numa visita então feita a Maputo (ex-Lourenço Marques), os mortos da Frelimo 

durante a guerra colonial, sem assumir qualquer gesto para com os soldados portugueses também nessa altura caídos 
em combate, e cujos restos mortais continuam noutro cemitério próximo. 

Increpava-o por deixar no esquecimento «alguns milhares de militares portugueses que perderam a vida numa 
guerra, justa ou injusta». 

Morais da Silva entrou na Academia Militar em 1960 onde,nos três primeiros anos de estudos militares gerais, foi 

colega de figuras como Vasco Lourenço. No curso de Ciências Militares, escolheu depois a especialidade de piloto 
aviador, recebendo o brevet em 1964. Passou pelas bases aéreas de Sintra, Ota e Monte Real, até ser enviado para a 

guerra na Guiné-Bissau entre 1970-75. Apoiante do MFA da primeira hora, não participaria na Revolução, talvez por 
não se encontrar no Continente. Mas, depois do que ficou conhecido como o golpe spinolista de 11 de Março, a partir 

de movimentações militares no Ralis (quartel à saída de Lisboa), seria nomeado chefe de Estado- -Maior da Força 

Aérea, com assento no Conselho da Revolução. Afirmam camaradas seus da época que chegou a este cargo cheio de 
furores revolucionários, e assim explicam a sua relutância em aceitar o Documento dos Nove e a linha moderada que 

este defendia. Mas acabaria por ficar conhecido como militar mais conservador. Os tais ziguezagues. Ou um mais 
suave balancear. 
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Na sua época de atividade mais pública, mostrava-se um homem elegante, enxuto de carnes, de fala assertiva e ar 

sombrio, a perder precocemente o cabelo. Tinha fama de formar, com a mulher, o casal perfeito. Após ter 
frequentado, em 1974, o Curso Geral de Guerra Aérea, na já extinta Escola Superior da Força Aérea, e de ser CEMFA, 

retomou a carreira de piloto-aviador no Montijo, passando mais tarde pelo Comando Operacional da Força Aérea 
(actual Comando Aéreo), em Lisboa. E lá tem a folha de serviços cheia de condecorações, como convém a um militar. 

Poucos dias antes de morrer, estava confirmado numa recepção dada pelo general Ramalho Eanes a todos os chefes 

militares actuais e anteriores. O facto de não ter aparecido levantou imediatamente rumores sobre uma doença. Que 
a morte, em pouco tempo, confirmou. 
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Principais datas da base militar das Lajes 

 

 

Cronologia dos principais acontecimentos relacionados com a base das Lajes, 

nos Açores, que vai assistir a uma drástica redução da presença militar norte-americana. 

1893 

Contacto entre Portugal e a Inglaterra sobre a amarração de cabos nos Açores. 

1917 

Instalação de uma base norte-americana em Ponta Delgada. 

1918 abril – Num discurso proferido no Governo Civil de Ponta Delgada, o cônsul norte-americano nos açores, J. Q. 

Wood, desmente a existência de quaisquer “desígnios ocultos” dos Estados Unidos em relação às ilhas açorianas. 

15/18 de julho – Franklin Delano Roosevelt, na ocasião subsecretário de Estado da Marinha do Governo dos Estados 

Unidos, faz escala na Horta e em Ponta Delgada a caminho da Europa, onde ia inspecionar as tropas norte-americanas 

em combate. 

1919 

Desmantelamento da base norte-americana em Ponta Delgada. 

1928 

O tenente-coronel Eduardo Gomes da Silva refere-se pela primeira vez à possibilidade de construção de uma base aérea 

nas Lajes. 

1930 

4 de outubro – Inauguração na ilha Terceira do aeródromo da Achada, junto à estrada militar, com uma pista de 600 

metros de comprimento por 70 metros de largura e situado numa “vasta área de pastagens”. 

1938 

O almirante norte-americano W. Striling considera que o controlo do arquipélago açoriano por uma “potência inimiga” 
deve ser considerado uma ameaça para a costa atlântica dos EUA. 

1940 
Franklin D. Roosevelt, na ocasião Presidente dos Estados Unidos, sugere os Açores para capital de uma possível União 

Atlântica entre os Estados Unidos e o Império britânico. 

No início da segunda Guerra Mundial, o regime português permite que os submarinos alemães U-Boot sejam 
reabastecidos nos Açores. 

1941 

Supostos planos de invasão dos Açores pelos EUA são abortados devido ao início da invasão da União Soviética pelas 

tropas do III Reich. 

Portugal reforça a presença militar nos Açores, registando-se uma aumento das atividades da Força Aérea e Marinha em 
1942. 

Início da construção de uma pista de aviação de terra batida nas Lajes, sob a orientação do futuro ministro da Guerra, 
general Francisco Santos Costa, que incumbe o então major Humberto Delgado do acompanhamento do projeto. 
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Envio de aviões Gloster Gladiator para o Aeródromo da Achada. Nascia a Base Aérea nº 5, declarada como “capaz para a 

defesa” em 11 de julho. 

1943 

12 de outubro – Acordo dos Açores assinado entre Portugal e o Reino Unido. A Royal Air Force (RAF) passa a designar 

o campo das Lajes como RAF Station Lajes. 

8 de outubro – Desembarque no porto de Angra do Heroísmo de 3000 militares britânicos. O contingente inicia a 

construção de uma pista de chapa metálica com 2000 metros de extensão, inaugurada em 15 de dezembro. 

1 de dezembro – Representantes militares britânicos e norte-americanos assinam um acordo sobre as funções e 

responsabilidades das United States Army Air Forces (USAAF) e das United States Navy (USN) nas Lajes. 

Início da utilização dos portos da Horta e Ponta Delgada e dos campos aéreos das Lajes da Terceira e Rabo de Peixe em 
São Miguel. 

1944 

9 de janeiro – Primeiras forças militares norte-americanas desembarcam no porto de Angra do Heroísmo. 532 técnicos 

envolvem-se nos trabalhos de terraplanagem e são os responsáveis pela atual configuração do aeroporto das Lajes, com 

cinco pistas, a mais extensa com 4.000 metros. 
Início da construção do aeroporto de Santa Maria pelos EUA. 

Nos finais de junho, mais de 1.900 aviões norte-americanos já tinham passado pela base das Lajes. 

1946 

2 de junho – Os EUA e o Reino Unido transferem o controlo das Lajes para Portugal, que a renomeiam Base Aérea nº 4, 
até então localizada no aeródromo de Santana, em São Miguel. 

Iniciam-se conversações sobre o prolongamento da presença norte-americana na base; concessão dos direitos militares 

aos EUA por mais 18 meses nas Lajes, após a retirada do aeroporto de Santa Maria. 

1949 

Portugal inclui-se entre os 12 países fundadores da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO). As Lajes passam 
a ficar disponíveis para os países signatários. 

1951 

Primeiro acordo formal entre Portugal e os EUA para a utilização da base das Lajes. 

1953 

O comando Atlântico dos Estados Unidos (USAC) organiza um comando unificado subordinado nos Açores e designado US 
Forces Azores (SUFORAZ). 

Durante o período da Guerra Fria, é ainda ativada a Naval Air Facility Lajes (NAF Lajes), dependente da marinha norte-

americana e que será desativada no final da década de 1990. 

1961- Com o início da guerra colonial, e até 1975, o Hospital da Força Aérea nas Lajes funciona com um dos principais 

centros para o tratamento e reabilitação de soldados portugueses mutilados e queimados. 
Tolerância de Washington face à guerra colonial desencadeada pelo regime autoritário de Lisboa em resposta ao início 

das rebeliões armadas nas três colónias de África. 

1966 

Inauguração da base francesa na ilha das Flores. 
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1973 

Durante a guerra do Yom Kipper, as Lajes desempenham uma função decisiva na ponte aérea organizada pelos EUA em 

direção a Israel, para o fornecimento de armamento. 
Em novembro, o Ministério dos Negócios Estrangeiros envia para Washington um quadro de compensações para a 

renovação do acordo sobre as Lajes. A primeira e “fundamental prioridade” consiste no “fornecimento de mísseis para 
acorrer a necessidades prementes de defesa”. As negociações com os EUA e Israel prolongam-se por vários meses e 

Portugal não conseguirá garantir o armamento que considerava vital para as três frentes de guerra em África. 

1979 

Após cinco anos de negociações, na sequência do 25 de abril de 1974, a renegociação do acordo de cedência de 

instalações militares aos Estados Unidos na base das Lajes estabelece compensações de 140 milhões de dólares por um 
período de quatro anos, cabendo 80 milhões de dólares à Região Autónoma dos Açores, pagas em prestações de 20 

milhões em outubro de cada ano. 

1981 

A base das Lajes está de novo envolvida no esforço militar norte-americano durante a Guerra do Golfo e 33 aviões de 

abastecimento e 600 soldados dos EUA são deslocados para a base açoriana. 

1985 

Renegociação do acordo sobre a presença norte-americana nas Lajes, mas com a ajuda acordada a ser agora sobretudo 
investida no reequipamento das Forças Armadas portuguesas, em detrimento do desenvolvimento insular. 

A base fez ainda parte do dispositivo para receber os vaivéns espaciais da NASA em situações de emergência. 

1991 

Com o desmembramento da antiga União Soviética e o fim da Guerra Fria, os EUA passam a questionar a lógica das 

contrapartidas, consideradas contrárias ao espírito de cooperação entre os estados-membros da NATO. 

2001 

outubro 
A base norte-americana fornece apoio logístico à campanha aérea dos EUA no Afeganistão, que antecede a invasão 

terrestre. 

2003 

16 de março – A cimeira dos Açores junta nas Lajes o Presidente dos Estados Unidos, George Bush, os primeiros-

ministros do Reino Unido e de Espanha, Tony Blair e José Maria Aznar, recebidos pelo anfitrião e então primeiro-ministro 
José Manuel Durão Barroso. No encontro, é decidida a invasão do Iraque, iniciada quatro dias depois. 

2006 

De acordo com diversos media nacionais, os governos de Portugal e dos EUA discutem um novo acordo que permitirá a 
utilização das Lajes para o treino de um esquadrão permanente de F-22 Raptor. 

2008 

Inauguração de uma estação de rastreio de satélites em Santa Maria. 

2012 
19 de novembro – O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Leon Panetta, comunica ao Governo português a 

intenção de reduzir a presença militar norte-americana na Base das Lajes. 

30 de novembro – Portugal transmitiu a sua “insatisfação” pela redução militar norte-americana da Base das Lajes e 

propôs a Washington uma reunião extraordinária sobre o assunto. Estados Unidos aceitam, mas consideram que “nada” 

no acordo justifica uma reavaliação. 
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07 de dezembro – Os voos militares anuais na Base das Lajes diminuíram de 1823 em 2001 para 400 no final deste 

ano, o que representa uma redução de quase 80 por cento, adiantou o ministro da Defesa. 

2013 

16 de junho – O Congresso americano aprovou um projeto de lei que adia qualquer decisão sobre a redução da 

presença americana na base das Lajes, até à divulgação de um relatório no final do ano. 

24 de julho – A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou por unanimidade uma emenda à legislação 

que proíbe a Força Aérea norte-americana de reduzir a estrutura militar da Base das Lajes em 2014. A emenda foi 
promovida por congressistas luso-descendentes como Jim Costa, David Valadão, Devin Nunes. 

10 de dezembro – A Câmara dos Representantes e o Senado norte-americanos anunciaram na noite de terça-feira um 

acordo orçamental que adia a decisão sobre a redução da presença na Base das Lajes, até à divulgação de um relatório 
sobre infraestruturas das forças armadas norte-americanas na Europa. 

2014 

24 de setembro – O Comando dos Estados Unidos para África (AFRICOM) descarta, para já, a instalação de uma 

unidade avançada na Base das Lajes, nos Açores, disse o general que comanda força, David Rodrigue. 

2015 

08 de janeiro – O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Chuck Hagel, anunciou a redução de 500 efetivos da base 

aérea norte-americana nas Lajes. 
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Congressistas luso-americanos prometem continuar a lutar por manutenção das Lajes 

 
 

 

Os congressistas do Portuguese Caucus, o grupo que defende os interesses de Portugal na Câmara dos 

Representantes dos Estados Unidos, vão continuar a lutar pela manutenção da presença americana na 

Base das Lajes. 

"Eu e os meus colegas do Portuguese Caucus vamos continuar com os nossos esforços para manter a base a operar 

aos níveis atuais e fazer todo o possível para fortalecer a relação entre os Estados Unidos e Portugal, o nosso aliado 
de muitos anos e amigo", garantiu à agência Lusa um dos co-presidentes da instituição, o representante Jim Costa.  

Os Estados Unidos anunciaram na quinta-feira uma redução gradual dos trabalhadores portugueses da Base das 
Lajes, de 900 para 400 pessoas, ao longo deste ano. Os civis e militares norte-americanos passarão de 650 para 165.  

Esta redução, que tinha sido primeiro anunciada há dois anos, foi sucessivamente adiada devido aos esforços destes 

congressistas, que trabalharam de perto com representantes do governo português e do executivo açoriano.  
"O anúncio de que a Base das Lajes, uma das mais antigas bases estrangeiras da América, vai enfrentar nova redução 

por recomendação da Força Aérea é extremamente desapontante", considerou Jim Costa.  
O congressista de origem açoriana, eleito pelo 16.º distrito da Califórnia, considera mesmo que a conclusão do 

Relatório de Consolidação de Estruturas Europeias está errada.  

"Esta decisão, na minha opinião, não reflete uma avaliação correta de um número de questões, incluindo o atual clima 
geo-político que enfrentamos no Médio Oriente e como o terrorismo, como ainda verificado esta semana, é uma 

ameaça constante, independentemente de onde se vive", disse.  
Costa adiantou ainda que "os custos ambientais de um eventual fecho da base ainda estão por avaliar." 

O presidente do Governo dos Açores também mostrou ontem o seu descontentamento.  

Vasco Cordeiro disse que a decisão dos Estados Unidos sobre as Lajes é "uma monumental bofetada na cara do 
Estado português" e anunciou que vai pedir audiências urgentes ao Presidente da República e ao primeiro-ministro.  

Por sua vez, o Governo central manifestou hoje o seu "forte desagrado" pela "decisão unilateral" da administração 
norte-americana de reduzir pessoal na base das Lajes, considerando que o impacto económico e social na ilha 

Terceira é "especialmente preocupante".  
No início da semana, o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Rui Machete, já tinha avisado que as relações 

entre Portugal e os Estados Unidos poderiam ser prejudicadas em caso de um desfecho negativo sobre a utilização da 

Base das Lajes. 
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