
1º Momento (19 Fev 2016) – O Tenente-General (TGEN) Ricardo 
Durão envia mensagem à AOFA 

 
PARA : Presidente AOFA e Presidente ANSFA 
 
CONHECIMENTO: Comandante Supremo das Forças Armadas 
 
                                   Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas 
 
                                   Chefe do Estado Maior do Exército 
 
Assunto: Cerimónia de despedida do Presidente da República às Forças Armadas 
 
QUEM REPRESENTA AS FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS? 

  
 Assisti à noticia ( SIC/Noticias-17Fev16) da cerimónia de despedida do Presidente da República às 
Forças Armadas. 
  
 Tratou-se de uma cerimónia militar que decorreu com acentuada dignidade. 
  
 Participavam diversas unidades que representavam os vários Ramos das Forças Armadas com a 
presença das mais altas Chefias legítimas bem como diversos convidados militares e civis dignatários de 
altas funções. 
    
Tomaram a palavra o próprio Presidente e o respectivo Chefe do Estado Maior General, tendo tudo 
decorrido de forma prestigiante para as Forças Armadas. 
  
 Fiquei abismado, quando Presidentes das Associações de Sargentos e Oficiais ditas militares se 
pronunciaram no fim da notícia acima referida. 
 
O pronunciamento constituiu em se definirem como militares, em nome dos militares, e proferiram os 
maiores dislates contra o Presidente da República. Podem não gostar da pessoa, a isso não são 
obrigados, mas não podem desrespeitar a respectiva função. 
  
 O que disseram em nada prestigia as Forças Armadas, adoptam um procedimento muito pouco próprio 
de militares e que, como pretendem, na realidade, nem têm mandato legítimo no sentido dessa 
representação. 
    
Aliás, pelo seu procedimento, os militares não se podem considerar, por eles, representados. Se assim 
não for, tenho que concluir que algo de muito grave grassa nas Forças Armadas. Nem que seja só eu que 
repudie o seu procedimento, tenho que o fazer em consciência por ter sido ofendido face à minha 
condição de ser militar. 
  
 Para que se saiba, quem me representa, ao mais alto nível, é o Chefe do Estado Maior General das 
Forças Armadas que também foi ofendido bem como todos os militares presentes na cerimónia. 
    
Por este procedimento das Associações, fica bem justificada a razão em não serem convidados. Como é 
normal não se convida quem procede de forma a não o justificar. 
    
O procedimento em causa parece revelar a influência de sectores políticos exógenos às Forças Armadas, 
o que constitui um comportamento impróprio de militares. Muito tem que mudar para que estas 
Associações constituam a importância que pretendem. 

 
17Fev16 

 
Ricardo Durão 

 

 



2º Momento (20 Fev 2016) – O Presidente da AOFA, Coronel 
(COR) Manuel Cracel, responde, através de mensagem ao TGen 
Ricardo Durão 

Exmo. Senhor General Durão: 
Recebi com estranheza o mail abaixo, no qual o meu general tece considerações sobre 
declarações minhas prestadas à comunicação social, ao que depreendo, à estação de TV, SIC. 
Primeiro importa dizer ao meu general que, na ocasião em que foram feitas as declarações, 
não tinha tido a oportunidade de ouvir o discurso do Exmo. Senhor Presidente da República 
(PR), nem ver a cerimónia militar. 
Por estranho que lhe possa parecer concordo plenamente com o juízo emitido pelo meu 
general sobre a cerimónia. Nem outra coisa seria de esperar, pois, como militares, não 
obstante o facto de termos vindo a ser tão maltratados, na condição de servidores da Pátria, 
pautamos briosamente a nossa conduta pelo zelo com que cumprimos as missões que nos são 
confiadas. 
Também, por estranho que lhe possa parecer, "tiro o chapéu" às palavras proferidas por Sua 
Exª o PR, subscrevendo as preocupações na circunstância manifestadas pela "Condição 
Militar". 
Porém há, aqui algo em que divergimos na avaliação feita, a qual tem uma relação directa com 
a declaração por mim emitida quando perguntado por uma jornalista que valor atribuiria ao 
Exmo. Comandante Supremo das Forças Armadas, entre 0 e 10. Valorizei-o, antecedendo tal 
declaração com os motivos que me levavam a fazê-lo os quais, de uma forma necessariamente 
sintética, abaixo poderá verificar. 
Meu General: 
O nossa diferença passará, porventura pela noção que cada um de nós tem acerca da 
realidade com que lidamos. 
Uma coisa são as palavras proferidas por Sua Exª o PR em que tem sido prolixo ao longo do seu 
mandato; grandiloquentes, superlativas relativamente às virtudes militares e outros encómios 
que, naturalmente, são simpáticos e, noutras circunstâncias, constituiriam certamente mais 
um motivo de motivação para prossecução da nobre missão atribuída pela Nação aos 
militares. Outra, bem diferente é o que, por acção ou inacção, fez ou não fez o que lhe 
competia na qualidade de Comandante Supremo das Forças Armadas. 
E foi muito o que não fez ou não quis fazer para preservar uma adequada capacidade das 
nossas Forças Armadas, um dos fundamentais pilares do Estado, contribuindo sim para a sua 
fragilização e desconstrução que só não vê quem não quiser ver. 
Para, de forma sucinta, expressar a nossa visão sobre o papel de Sua Exª o PR, reproduzo, na 
parte que interessa, a nota de cobertura do nosso resumo de imprensa de 18FEV: 
" Caros camaradas 
Começamos por salientar as notícias relativas à despedida das Forças Armadas, por 
parte do ainda Presidente da República. 
A matéria é tratada no espaço “As Nossas Forças Armadas” e mereceu a atenção do DN 
e do Observador. 
Permitimo-nos realçar do discurso do PR, na lógica, aliás, de intervenções públicas 
anteriores, as palavras elogiosas para com as Forças Armadas e a forma exemplar 
como cumprem as suas Missões, o reconhecimento de que “lesar ou desvalorizar a 
condição militar é enfraquecer a Nação”, e, ainda, a necessidade de assegurar a 
estabilidade legislativa que as enquadra. 
Ora, na legislatura que coincidiu com a fase final do seu mandato, o PR promulgou 
diplomas do anterior Governo que: alteraram a organização, recente, que vinha do 
antecedente, sem ter sido possível verificar o que desta resultara; procederam à 



gravosa revisão do EMFAR; extinguiram o Fundo de Pensões dos Militares das 
Forças Armadas e os normativos que asseguravam o Complemento de Pensão de 
Reforma; aprofundaram o injusto regime da ADM; etc. Para além disso, não consta 
que tivesse tido qualquer iniciativa relativamente à situação do IASFA. 
O PR não arranjou tempo para receber as APM, mas, quer através de ofícios, quer a 
partir de ocasionais encontros com o Chefe da Casa Militar ou, até, de mails que a 
este foram remetidos pela AOFA, recebeu informação bastante para se aperceber, 
não só das consequências dessas medidas, como também do ónus que, com elas, 
recaiu sobre as Chefias Militares, decorrente do discurso público do anterior MDN 
que não se cansou de com elas repartir as responsabilidades pelas decisões que as 
antecederam. 
Todos os PR desempenham, por inerência, as funções de Comandante Supremo das 
Forças Armadas, a que, obviamente, os militares sempre associaram o Supremo 
Dever de Tutela. Era essa a expectativa que os militares tinham, tanto mais que, para 
além de tudo, as medidas tiveram consequências ( para não falar da coesão e 
disciplina, que sofrem sempre danos nestas situações) sobre a confiança que os 
cidadãos que envergam uniforme devem ter nas Instituições e em relação a quem a 
elas preside". 
Meu general: 
Foi durante o mandato do ainda PR que foram promulgadas todas as medidas 
descaracterizadoras da nossa "Condição militar (CM)" remetendo-nos para a mesma condição 
de um qualquer servidor do Estado num qualquer departamento, sem atender às particulares 
e únicas condições decorrentes da nossa CM, desrespeitando a própria Lei das Bases Gerais do 
Estatuto da Condição Militar (Lei 11/89. de 01JUN) na parte em que esta impõe uma 
discriminação positiva em lugar de uma catadupa de medidas que, sob a bênção de Sua Exª o 
PR, tiveram o condão de, contrariamente, promover a discriminação negativa dos que, como o 
meu general, mais antigo, e os mais novos, serviram e servem a Nação, se necessário com o 
sacrifício da própria vida! 
Alguns exemplos: 

−        Um Estatuto Profissional (EMFAR) miserável, cuja racional assenta única e exclusivamente 
na redução da despesas com pessoal. É um Estatuto que transforma os militares em meros 
funcionários públicos (sem desprimor para estes), nalguns aspectos penalizando mais os 
militares. A título de exemplo o meu general tem conhecimento de que os seus camaradas 
mais novos (com menos de 20 anos em 2005) terão pensões de reforma que se situarão entre 
os 35% e os 50%? 

−        O meu general tem a noção do perfeito esbulho a que nos estão a sujeitar no que respeita 
à ADM, obrigando-nos a pagar a saúde militar, incluindo aqui a saúde operacional. Um dia 
destes ainda teremos que adquirir a expensas nossas as armas com que nos exigem que 
defendamos o País... 

−        Etc., etc. 

Porque é bastante mais antigo que eu próprio, certamente se lembrará da época em que os 
oficiais faziam peditórios nos clubes para acorrer às dificuldades de viúvas de camaradas 
nossos. À data da criação do Fundo pensões havia "GENERAIS" que auferiam remunerações 
equivalentes às de um 2SAR do activo. Mas extinguiu-se este Fundo de pensões e outros 
mecanismos que, de algum modo, poderiam mitigar a degradação das pensões e garantir 
alguma dignidade na fase mais precária e frágil da sua vida. 



Enfim, meu General. Nada ficou incólume, incluindo o IASFA que bem conhece. Foi o então 
Primeiro-Ministro, professor Cavaco Silva, que transformou os SSFA em Instituto. Com que 
intuito? No mínimo foi decisão que se distinguiu pela singularidade, pois passou a ser, na 
Administração Pública, a única estrutura de apoio social transformada em Instituto. Não terá 
sido a antecâmara para assistirmos ao se passa actualmente? 
De uma forma perfeitamente injusta e desconforme com os factos o meu General insinua a 
influência de umas quaisquer forças políticas exógenas às Forças Armadas. 
Esteve presente no Seminário realizado no passado dia 17DEZ, o que muito nos honrou. Não 
viu ali a expressão de preocupações manifestadas no sentido da defesa do interesse dos 
militares? 
Meu General: na AOFA não se questionam as orientações políticas ou outras dos nossos 
camaradas. Os que ali estão, estão com um único objectivo: convicta e abnegadamente servir 
e defender os interesses e direitos dos militares sem distinção, incluindo, neste âmbito, os do 
meu General. 
E, a este propósito, aproveitaria até para colocar ao meu General a seguinte questão: porque é 
que os políticos se empenharam tanto na alteração da Lei de Defesa Nacional, arredando, por 
completo, os militares de participar na nomeação para os cargos dirigentes das Forças 
Armadas (CEMGFA , CEM's)? Hoje são escolhidos directamente pelos governantes. 
Contrariamente ao que "parece" ao meu General quando se refere às Associações, não se terá 
evoluído, isso sim, para a governamentalização das Forças Armadas? Já para não falar em 
partidarização que é o que muitas vezes parece face à inoperância e até conivência por parte 
de quem tem o dever estatutário de tutela? 
Atrevo-me a desafiar o meu General a procurar o que quer que seja que não tenha sido com o 
fim único de servir, lutar pelos direitos sonegados aos nossos camaradas. Assistindo-nos, por 
isso, a legitimidade para afirmar com plena convicção que, nas questões de índole 
socioprofissional, representamos os interesses dos militares nossos associados, mas 
igualmente de todos aqueles que o não são. 
E fazêmo-lo com todo o empenho, sacrifício das nossas vidas e interesse pessoais, acredite! 
E, porque desconheço se o meu General acede à nossa informação ou se estará interessado 
em recebê-la, pergunto se poderemos passar a enviar-lhe o que habitualmente remetemos 
aos oficiais através dos nossos meios de divulgação. De qualquer modo pode sempre aceder à 
nossa página: www.aofa.pt 
É, por isso, uma tremenda injustiça fazer o juízo que faz da Associação de Oficiais. 
Cordial e respeitosamente, 

3º Momento (21 Fev 2016) – O TGEN Ricardo Durão, responde 
ao Presidente da AOFA, COR Manuel Cracel 

Exmo. Senhor Presidente da AOFA, 
Agradeço a atenção em me ter informado dos vossos pontos de vista. 
Mantenho a minha opinião, porque, mesmo tendo razão, deviam ter encontrado outra forma de 
proceder ou de se exprimirem, que seria mais consentânea com os interesses dos beneficiários 
e a compostura própria de militares. 
Não é aceitável um procedimento idêntico ao dos sindicatos ou adoptado por diversos sectores 
políticos. 
O Comandante Supremo é apenas um título honorífico, não exerce nenhum comando nem 
sequer uma função executiva. 
Há outras formas de proceder para os objectivos em vista. 
"Sans rancune", um abraço do camarada, 
Ricardo Durão.  

http://www.aofa.pt/


4º Momento (21 Fev 2016) – O COR Manuel Cracel responde ao 
TGEN Ricardo Durão 

Meu General: 

Obrigado pela resposta, na qual, pese embora reafirmando a sua opinião, dá conta também da 

sua compreensão pelas razões que nos assistem e, particularmente, pela forma como termina 

a sua resposta. 
 Se mo permite, porque até lhe pode ter passado despercebido, pergunto ao meu General se 

está interessado em receber a nossa informação. 
Ainda sobre a suposta influência de umas quaisquer forças políticas, informo o meu General 

que fomos agora convidados para o encerramento do congresso do CDS/PP, em Gondomar 

(não é a 1ª vez), o que, como depreenderá, é expressão do reconhecimento por parte desta 

força política, como alíás, sucede com as restantes. Para nós, o importante é que tenhamos 

interlocutores, sejam eles de que quadro politico sejam, que possam 

contribuir/colaborar/ajudar a fazer valer os direitos e interesses dos militares e, bem assim, 

das Forças Armadas. 
 Ainda a respeito das declarações à SIC; por vezes o que vai na nossa alma acaba por se 

sobrepor ao "politicamente correcto". Admito que poderia ter dito uma coisa do género; "sem 

lhe responder directamente (a pergunta da jornalista foi: de 0 a 100, como pontuava o PR na 

sua acção para com as FA?), diria que Sua Exª não fez o que poderia e deveria ter feito para 

acautelar um dos fundamentais pilares do Estado". E Sua Exª poderia tê-lo feito, pois, embora 

não exercendo acção de comando e na ausência de poder executivo, são-lhe atribuídas 

competências, o que, a par da magistratura de influência, constituem prerrogativas que bem 

poderia ter assumido na defesa das Forças Armadas e dos militares. Não o fez por opção, pelo 

menos que se desse por isso. 
 Também podemos entender que a frontalidade expressa como resultado da pureza que nos 

vai no espírito poderá ser entendida como uma virtude... 
 Porque têm surgido camaradas a pronunciarem-se de diferentes formas sobre a carta do meu 

General, gostaria de divulgar a nossa posição com a resposta que por nós lhe foi endereçada e 

demais correspondência, pelo que peço autorização ao meu General para o poder fazer. 
 Na expectativa de que o meu general consinta na divulgação desta nossa troca de e-mail's, 

aguardo a sua resposta. 
 E, com a sua permissão, respondendo na mesma "moeda", 
 aceite um abraço do seu camarada, 
 Manuel Cracel 

 

 



5º Momento (23 Fev 2016) – O TGEN Ricardo Durão, responde 
ao Presidente da AOFA, COR Manuel Cracel 

Caro Cracel, 
Recebi o seu email. Tudo bem, opiniões cada um tem as que tem, nada de mais natural. 
Não uso email, utilizo o de um familiar. Não o quero sobrecarregar, pelo que não é preciso 
mandar-me informação. 
Tenho estreita relação com vários camaradas, que recebem informação e eu vou sendo 
informado. 
Quanto aos emails que trocámos em nada nos comprometem, não são reservados. Pode 
utilizá-los como entender. 
Um abraço do seu camarada, 
Ricardo Durão. 

 


