
Portugal: Veteranos da Revolução dos Cravos ensaiam  a rebelião/levantamento 

Demonstração no Porto contra a Austeridade/medidas de poupança 
 
Eles chamam „Passeio“ à sua entrada em cena. Não lhe podem chamar 
„Demonstração“. Neste sábado, militares no activo e veteranos da Revolução dos 
Cravos saem à rua em Lisboa, capital de Portugal. Eles querem protestar contra a 
crescente pauperização no seu país. O próprio governo leva a cabo a venda de 
interesses portugueses, (na senda) da política de poupança/austeridade). Estaria em 
perigo a herança da Revolução dos Cravos. Reportagem: Stefan Schaaf, ARD Madrid 

Protesto 
contra o percurso de austeridade do governo 
 
Ontem milhares de pessoas desfilaram silenciosas através de Lisboa – numa 
demonstração inabitual. Também soldados portugueses se reuniram – o silêncio no 
centro da cidade foi o seu gritante protesto contra o percurso de austeridade/poupança 
do seu governo. Realmente os membros das Forças Armadas não podem ser 
politicamente activos/intervenientes, por isso vieram à civil, e por isso chamaram à sua 
demonstração, inocentemente, um „Passeio“.  „Estamos muito satisfeitos por tantos 
terem vindo“,  disse um dos organizadores, Manuel Pereira Cracel, da 
AOFA.  „Queremos mostrar que isto não pode continuar assim no nosso país, a política 
tem que mudar.“ 



Portugal foi elogiado durante muito tempo como modelo, pela sua política de 
austeridade/poupança, em Bruxelas e em Berlim. Mas em Lisboa e noutros lugares do 
país as coisas azedam-se, e deve ser tomado como um sinal de alarme que a AOFA 
manifeste a sua voz crítica. No seu encontro, foram sobretudo os oficiais na reserva que 
tiraram a mordaça, eles podem exprimir-se abertamente sobre a política diária. „A 
grande responsabilidade pela situação actual é do governo“, esclarece o cor. Cracel. „Ele 
não representa realmente os interesses do nosso país, e comporta-se de modo 
demasiado passivo em relação à troika de Bruxelas, do Fundo Monetário e do Banco 
Central (Europeu) “. 

Também 
os Militares são atingidos pelas medidas de austeridade 
 
Na base militar do Alfeite em Lisboa – do brilho da orgulhosa nação dos Navegadores 
restam apenas umas poucas fragatas e um par de submarinos. Também a instituição 
militar é atingida pelas medidas de austeridade e o equipamento cada vez mais 
envelhecido. Os soldados da Marinha/fuzileiros ainda empunham a espingarda G-3 dos 
anos 70. O pré dos soldados profissionais diminui até 30%, o soldo dum oficial perde 
500 euros brutos por mês. Quase não há promoções. Cresce a desmotivação das 
tropas, os chefes ensaiam palavras de firmeza/resistência. „Naturalmente que temos 
restrições, mas os fuzileiros estão lá para cumprir missões difíceis, e nós 
ultrapassaremos também esta situação“, diz o contra-almirante Cortes Picciochi. 



A 
instituição militar pronuncia-se abertamente sobre a crise do país 
 
O exército português foi sempre muito importante para o percurso do país. Na 
madrugada do 25 de Abril de 1974 passou na rádio esta canção: Grandola, Vila Morena, 
e foi o sinal para grande parte do exército ocupar Lisboa. Com este levantamento, 
terminaram pacificamente 50 anos de ditadura, as pessoas entusiasmadas espetaram 
cravos vermelhos nas armas dos soldados. O cor. Vasco Lourenco estava então 
envolvido na revolução, e hoje é o presidente da Associação 25 de Abril, que pretende 
preservar a herança do levantamento pacífico. Os militares trouxeram então a 
Democracia e o Estado Social a Portugal, diz ele, (e tudo está de novo em perigo) por 
causa da crise. „Lamento o que se passa actualmente. Construímos uma sociedade mais 
justa, que está a ser destruída. Retrocedemos de novo à grande desigualdade, os 
pobres são cada vez mais pobres, os ricos cada vez mais ricos. “ 

Ele está de pé à janela do seu escritório e olha para as ruas da Lisboa velha, onde há 40 
anos se passou algo de histórico. Para as pessoas o levantamento foi então uma porta 
para um futuro melhor. Tudo isso está hoje de novo em perigo. Um Portugal altamente 
endividado recebe cerca de 80 mil milhões de Euros da UE, mas para isso tem que se 
submeter a um rígido programa de austeridade. A economia contrai-se há três anos, 
crescem o desemprego e a pobreza. E não está à vista o fim do declive económico. Em 
Lisboa há numerosas Sopas dos Pobres, aumenta o número dos necessitados, e 
aumenta também a raiva contra o diktat externo. „Estamos em estado de ocupação“, 
diz o veterano Lourenço, „não militarmente, mas somos um país ocupado. Hoje há de 
novo muitas situações que se assemelham mais a uma ditadura do que a uma 
democracia.“ 



 
As coisas azedam-se em Lisboa e por todo o país 
 
O Mosteiro dos Jerónimos, no centro de Lisboa. Os militares reuniram-se aqui esta 
semana, (para um serviço religioso comemorativo). Contido por um momento, também 
o bispo militar Ferreira pronuncia em palavras públicas claras, que a situação é 
explosiva, e já não é de excluir um levantamento popular. A paciência dos portugueses, 
que até agora cumpriram todas as imposições da longínqua Bruxelas, parece esgotada, 
e isso aplica-se também aos militares. „Muitos oficiais questionam-se entretanto, em 
face dos procedimentos europeus, se a independência e a soberania do nosso país não 
estão ameaçadas “, diz Manuel Pereira Cracel da AOFA. Não, um levantamento militar 
não está em questão. No seu passeio, os militares à civil sublinham que eles trouxeram 
a democracia ao país e não querem agora revogá-la. Mas pretendem, finalmente, com a 
sua crítica, encontrar audição no próprio governo e no resto da Europa. 

 Dieser Text informiert über den Fernsehbeitrag vom 11.11.2012. Eventuelle spätere 
Veränderungen des Sachverhaltes sind nicht berücksichtigt. 

 


