
De: GENERAL RICARDO DURÃO 
 
Assunto: Serviços Sociais das Forças Armadas. 
Para: Exº. Sr. Ministro da Defesa Nacional (Ao cuidado do Exº. Chefe de Gabinete). 
Conhecimento: 
Exº. Sr. Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas (Ao cuidado do Exº. Chefe 
de Gabinete). 
Exº. Sr. Chefe do Estado Maior do Exército (Ao cuidado do Exº. Chefe de Gabinete). 
  
    Com toda a lealdade envio uma reflexão sobre um assunto de profunda preocupação 
da Família Militar. A minha intenção é transmitir informação construtiva e esperança de 
contribuir para uma solução adequada. 
    Observei a emissão televisiva da audição pela Comissão de Defesa na Assembleia da 
República do Ministro da Defesa Nacional. Não foi uma desilusão apenas porque não 
ando iludido. A Defesa Nacional consiste numa estratégia indispensável e permanente 
que resulta da articulação de diversos vectores: o diplomático, o económico e 
financeiro, o industrial, o cultural… Sendo o militar um deles. A coordenação dos 
mesmos está absolutamente fora das possibilidades e competência do dito Ministro da 
Defesa. Isso só pode ser realizado ao nível de 1º Ministro. O pretenso Ministro da 
Defesa é de facto e apenas Ministro das Forças Armadas.     
   Como tal, a audição acima referida foi longa e fastidiosa, demasiado filosófica, com 
pretensões intelectuais e despida de interesse no que respeita às Forças Armadas. 
   No entanto, um ponto despertou-me atenção. Foi abordada por um deputado a 
problemática do apoio social às Forças Armadas. É um assunto de especial importância 
para a Família Militar e que tem sido progressivamente negligenciado pela tutela 
política que emparceira com o esforço de diversos agentes com o apoio da 
Comunicação Social em estabelecer a cultura vigente de denegrir as Forças Armadas, 
sem a mínima noção da sua importância na estrutura do Estado. 
   Para quem não saiba, e parece que o actual Ministro se prepara para dar continuação 
no sentido deplorável do seu antecessor, os Serviços Sociais das Forças Armadas foram 
pensados, planeados, construídos e administrados por militares, sendo nas Forças 
Armadas integrados e constituindo um órgão de jurisdição militar, que se consolidou 
num património assinalavelmente valioso. Qualquer entidade ou instituição que crie 
serviços sociais de apoio ao seu pessoal não pode deixar de os incluir no seu âmbito. 
   Surpreendente, em determinada altura, e incompreensivelmente os Serviços Sociais 
das Forças Armadas foram-lhes subtraídos e praticamente integrados no Gabinete 
do  Ministro da Defesa. Ora se o Ministério exerce a tutela política das Forças Armadas, 
também a exerce sobre os diversos órgãos que as constituem, só que no presente, em 
insultuoso curto-circuito relativamente ao Chefe do Estado Maior General das Forças 
Armadas. 
   Esta alteração não pôde deixar de inquietar os beneficiários que já nem sabem o 
destino da sua contribuição e, dada a progressiva degradação, sucessivamente vão 
perdendo a confiança numa acção social indispensável à condição militar. 
   Precisamente o respectivo Ministro afirmou convictamente, na audição referida, a sua 
concordância com a transformação dos Serviços Sociais em Instituto Público/IASFA 
(Instituto de Apoio Social das Forças Armadas) o que é profundamente rejeitado pela 
generalidade de todos os beneficiários. Mas foi mais longe, afirmou a possibilidade de o 
respectivo Conselho Directivo poder ser constituído  por um Presidente e um ou dois 
Vogais, todos civis; referiu até que se fosse constituído só por militares consideraria o 
facto como uma coutada. Uma coutada? 



   Sou beneficiário residente no CASO (Centro de Apoio Social de Oeiras), falo por 
mim, embora saiba que a maioria concorda comigo, assumo a responsabilidade 
individual do que afirmo: Aceito uma tutela política legítima, qualquer assessoria em 
qualquer escalão, mas no que respeita a Comando ou Direcção só me subordino a uma 
entidade hierárquica militar legítima. 
   A maioria de nós consideramo-nos beneficiários de um Serviço Social de carácter 
militar. Se de carácter civil, o sentimento é de coacção. Quanto a mim, em 
desobediência civil pelo menos psicológica, tal como se estivesse prisioneiro. 
   Tenha-se em atenção que a Guarda Nacional Republicana, embora tutelada 
politicamente pelo Ministério da Administração Interna, sendo uma força de segurança 
de carácter militar e constituída por militares organizados num corpo especial de tropas, 
usufrui de Serviços Sociais cujo Presidente é o Comandante da GNR, que nomeia um 
Vice-Presidente em quem, por certo, delega funções. 
    As Forças Armadas começam a não poder continuar a tolerar os dislates, as faltas de 
respeito,  o ser negligenciado o que se refere à sua dignidade e a adopção de soluções 
desprestigiantes. Elas são a ossatura moral da Nação, a expressão material da vontade 
de um Povo em ser livre e soberano. São um órgão de soberania indispensável à 
estrutura do Estado. Sem elas não há Estado nem sequer Nação. 
   Retirai-lhes as suas mais puras e nobres virtudes, o seu Espírito de Sacrifício, a sua 
Vontade de Servir, Amor Pátrio, Lealdade e Honra, e toda a Sociedade Civil e a Nação 
virão a sucumbir, despojadas dos seus mais legítimos e sagrados valores e ideais. 
   Face ao descontentamento que grassa nas Forças Armadas, o progressivo repúdio da 
Sociedade Civil pela Política, generalizando-o aos políticos e a descrença progressiva 
pelo regime político, uma grave crise nacional pode dar origem a efeitos imprevisíveis 
que poderão redundar num regime político de carácter totalitário comunista, militarista 
ou fascista… 
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