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Para o ritual mais 
reconfortante do seu dia

EPAL lança o Bule AQUA NOVA, uma peça 
pioneira em grés reciclado. O novo bule 
recebe o medalhão icónico ilustrativo do 
Aqueduto das Águas Livres e irá dar à sua 
mesa uma nova inspiração, refletindo a 
sustentabilidade ambiental para um futuro 
mais promissor.

O BULE AQUA NOVA PODE SER ADQUIRIDO:
Lojas EPAL  |  Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos 
Reservatório Mãe d’Água das Amoreiras  |  Aqueduto das Águas Livres 
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No dia 23 de março de 2022, a nossa De-
mocracia igualou o número de dias do 
regime anterior, dividido entre a dita-

dura militar (1926-1932) e o Estado Novo (1932-
1974). Desde o 25 de Abril de 1974, vivemos o 
mais longo período de liberdade em Portugal. 
É a mais valiosa herança desse dia inicial, de 
que os militares de Abril muito se orgulham.
Não foram necessários muitos sinais para que 
o povo português compreendesse, desde as 
primeiras horas daquela madrugada, que lhe 
cabia tomar parte na definição do seu futuro. 
Depois desse dia, fizemos o caminho como 
cidadãos, instituindo em conjunto um regime 
sólido, baseado nos valores da Liberdade e dos 
direitos fundamentais. Elegemos uma Assem-
bleia Constituinte, aprovámos uma Constitui-
ção da República Portuguesa, participámos, 
livres, na condução dos destinos de Portugal. 
Podemos hoje felicitar-nos, porque o tempo de 
Liberdade ultrapassou o tempo de opressão, a de-
mocracia triunfou sobre a ditadura, a paz derrotou 
a guerra, a cidadania sobrepôs-se à submissão. 
Mas estamos agora perante nós próprios e pe-
rante os outros, procurando, como sempre, o 
caminho a seguir. O Referencial que agora vos 

apresento tentará, agora e no futuro, participar 
nas respostas necessárias aos desafios dos tem-
pos atuais, organizando-se em grandes áreas 
temáticas correspondentes às interrogações 
que a vida moderna nos coloca. 
Em primeiro lugar, devemos tentar compreender 
os destinos que se adequem às nossas condições. 
Precisamos para isso de filósofos, de sábios, de 
pedagogos, de cientistas, de estadistas, que refli-
tam sobre o presente e nos apontem caminhos 
para construirmos uma sociedade melhor. 
Temos de conhecer os grandes desafios que 
nos preocupam, as grandes questões que con-
dicionam o futuro da humanidade. Como ate-
nuamos os impactos ambientais, como trans-
mitimos a urgência de uma ação global sobre a 
peugada do homem no planeta, como reverte-
mos a indiferença com que parecemos olhar a 
destruição dos ecossistemas que nos abrigam. 
Como contribuímos para a manutenção da paz 
a nível mundial e para o uso da negociação nos 
conflitos de interesses. Em suma, estamos à 
procura de caminhos para o futuro.
Mas só aceitaremos caminhos múltiplos, e só con-
sideraremos propostas que integrem alternativas. 
Os únicos que não farão parte das nossas escolhas 

A VITÓRIA 
DA DEMOCRACIA
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EDITORIAL

ANICETO AFONSO

serão aqueles que só admitem as suas certezas e 
que excluem os outros. Aqueles que, chegados à 
arena, se proclamam salvadores e elegem a dema-
gogia como discurso de vida.
Precisamos também de conhecer os mundos 
que nos envolvem e nos condicionam. Quais 
são as linhas que podemos considerar, quais 
são as nossas possibilidades, que perigos se 
desenham e que ameaças se perfilam. Que 
conquistas estão, ainda assim, ao nosso alcan-
ce. Saberão os nossos pensadores libertar-se do 
peso do dia-a-dia e explicar-nos o mundo para 
lá das aparências? Precisamos disso com ur-
gência. Precisamos de janelas sobre o mundo.
Por outro lado, temos de nos conhecer melhor. 
Precisamos de saber quem são aqueles que nos 
dirigem ou que ambicionam chegar ao poder. A 
confiança (sempre prudente) só se ganhará com 
o exemplo, com a transparência, com o equilíbrio, 
com a justiça. Qual é a forma de convencermos os 
nossos cidadãos (que lutam constantemente para 
melhorar o seu dia-a-dia), de que estão a ser bem 
governados, de que as pessoas e os sistemas de 
poder se esforçam pela melhoria da nossa vida, 
das nossas condições, do nosso bem-estar? Essa 
relação não se constrói com palavras, constrói-se 

com comportamentos. Temos de saber, em con-
junto, construir a democracia.
Chega então a altura de entendermos como fun-
cionam as relações sociais, como a economia 
e as respetivas políticas nos consideram, se nos 
rejeitam ou nos incluem, se nos discriminam ou 
nos aceitam. Será por isso a hora de lutar pelos 
direitos de cidadania e pelas garantias que estão 
na base da nossa vida em comum. Mas também 
precisamos de entender as mudanças sociais, as 
novas relações, a perspetiva das gerações contem-
porâneas. Ou seja, precisamos de participar na 
construção de um mundo novo.
Todas as interrogações que fazemos à vida, à so-
ciedade, ao mundo, todas as dúvidas e anseios, 
todas as emoções, todos os sentimentos que nos 
ligam e nos relacionam, todas as polémicas, as 
ideias, as lembranças, a tradição, o progresso, a 
comunicação, tudo o que nos envolve no vínculo 
connosco e com o outro, tudo acaba por se tra-
duzir na cultura e no progresso da civilização, 
ou seja, na cultura para a liberdade. 
Também por isso teremos de saber recuperar 
as memórias que guardamos, os momentos 
em que participámos na História, as peripécias 
que percorremos, individual ou coletivamente, 
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testemunhando o que foi este percurso que se 
aproxima dos 50 anos, desde a madrugada do 
nosso contentamento, em 25 de Abril de 1974. 
Assumimos, assim, a obrigação de dar a conhe-
cer, sempre que possível, a nossa visão da his-
tória e memórias de Abril.
Mas neste caminho complexo da nossa vida, não 
podemos abrir espaços para contaminações gros-
seiras, que nos incendeiam com promessas vãs, 
com milagres ao virar da esquina, com chama-
mentos que espalham a mentira, a demagogia e 
a violência. Os valores de Abril são o nosso guia. 
Através de O Referencial procuramos transmitir 
a todos os nossos pontos de vista, múltiplos pela 
sua natureza, mas nunca complacentes com qual-
quer tentativa de deturpar o caminho que prosse-
guimos desde 25 de Abril de 1974.

GUERRA NA EUROPA
Quando nos preparávamos para encerrar este 
número de O Referencial toda a nossa atenção 
estava concentrada no facto de irmos breve-
mente ultrapassar, como democracia, os lon-
gos 48 anos de ditadura. E também na pers-
petiva de devermos preparar as comemorações 
dos 50 anos do 25 de Abril, que ocorrerão em 
2024. Eram esses os nossos temas principais.
Mas os acontecimentos na Ucrânia e o facto de 
termos novamente guerra na Europa tiveram 
imediatas repercussões naquelas prioridades, 
pelo que solicitamos aos nossos colaborado-
res, onde julgassem possível e pertinente, uma 
atualização adequada a esta nova situação.
E também nós sentimos o dever de enumerar 
aqui os nossos lamentos e a nossa solidarieda-
de. Lamentamos, em primeiro lugar, o falhan-
ço da diplomacia e da capacidade de compreen-

der as diversas componentes que um conflito 
desta dimensão gerou ao longo de largos anos; 
lamentamos o papel secundário a que a Europa 
foi remetida, com pouca influência nas conver-
sações desde o início do conflito e em especial 
nas levadas a efeito nos dias que antecederam 
a invasão pelas tropas russas; lamentamos as 
interferências externas num conflito entre vizi-
nhos, sempre que incitaram as partes a exacer-
bar as suas posições; lamentamos a opção da 
Rússia, baseada na dimensão da sua força, de 
invasão do território de um país vizinho, sejam 
quais forem os seus argumentos.
Por outro lado, manifestamos a nossa solidarie-
dade ao povo ucraniano, que será a vítima maior 
desta situação; e também ao povo russo, em espe-
cial àqueles que se opõem à resolução do confli-
to pela via militar; lamentamos também o rol de 
vítimas que esta guerra irá provocar, não apenas 
na Ucrânia, mas um pouco por todo o mundo. 
A nossa solidariedade vai para todos aqueles que 
agora trabalham no terreno para aliviar a dor e o 
sofrimento dos atingidos pela guerra, em especial 
os refugiados e todos os que procuram abrigo, 
que perderam familiares e os seus bens. 
Sabemos que o mundo não será o mesmo, que 
a Europa ficará ferida por muito tempo, e que 
os valores da Liberdade, da Paz e da Justiça, 
que prezamos como homens e mulheres de 
Abril, só a muito custo irão recuperando deste 
imenso abalo.
Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance.

50 ANOS DE LIBERDADE
Neste número de O Referencial destacamos todos 
os colaboradores que responderam ao nosso desa-
fio e nos apresentam os seus pontos de vista.
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Saudamos os novos membros do Conselho Edito-
rial, que nos deram o prazer de aceitar o convite 
que lhes foi dirigido por mim próprio e pelo pre-
sidente da direção da A25A: Alexandre Manuel, 
Armando José Garcia Pires, Carlos Branco, Luís 
Augusto Sequeira e Maria Inácia Rezola.
Como dissemos, vamos a caminho de come-
morar 50 anos de Liberdade! Por isso, solici-
tamos um ponto de situação ao coronel Vasco 
Lourenço, como presidente da direção da A25A 
e a Pedro Adão e Silva, como responsável da co-
missão executiva para as comemorações dos 50 
anos do 25 de Abril. Ficamos assim mais cien-
tes de que ultrapassámos, em tempo, o tempo 
da ditadura, e que construímos, todos juntos, a 
vitória da Democracia. Mas que continuamos 
a ter, pela frente, grandes tarefas para realizar.
No âmbito dos caminhos para o futuro saudamos 
os nossos colaboradores João Caraça e João Fer-
reira do Amaral, trazidos pelo Luís Sequeira. São 
abordagens que nos desafiam e põem a pensar, 
que exigem reflexão e apontam caminhos. 
Temos também uma lufada de ar fresco, quan-
do os nossos colaboradores Alexandre Manuel 
e Carlos de Matos Gomes, no âmbito da cultu-
ra para a Liberdade, entrevistam Marta Martins 
Silva, uma jovem filha da madrugada, sobre os 
valores que nos são caros, como herança do 25 
de Abril. Ao ler o seu pensamento sobre a vida 
e as histórias que recuperou de ex-combatentes 
para os seus livros, sentimo-nos confortados 
pela vitória do nosso legado.
No tema tão atual das janelas sobre o mundo, a 
nossa gratidão vai para os colaboradores Carlos 
Branco e João Falcão de Campos, que se pro-
põem ir um pouco mais além na explicação dos 
recentes acontecimentos no Leste europeu. O 

mesmo faz Armando Pires, que, na sua mo-
rada na longínqua Noruega, reflete sobre um 
tema que afeta e afetará, ainda mais no futuro, 
os povos europeus, tão dependentes que se tor-
naram das fontes de energia. 
Destaque também para a leitura que o nosso 
colaborador e sócio Manuel Macaísta Malhei-
ros faz sobre o importante trabalho publicado 
nas páginas desta revista sobre o sistema judi-
ciário e prisional militar após o 25 de Abril, da 
autoria do nosso sócio José Manuel Costa Ne-
ves, que assim fica oportuna e exemplarmente 
apreciado.
Damos ainda realce à entrega do arquivo de Ani-
ceto Afonso ao Arquivo Histórico Militar, como 
forma de preservar a memória de uma geração – a 
geração que protagonizou o 25 de Abril e o proces-
so de democratização e descolonização.
Finalmente, com o pesar próprio de ver partir 
camaradas e companheiros de luta pela liber-
dade, prestamos homenagem àqueles que nos 
deixaram e que se distinguiram no combate 
pelos valores de Abril: Maria Carrilho, home-
nageada pela sua amiga Helena Carreiras; Jai-
me Serra, homenageado por Raimundo Narci-
so, seu camarada de muitas lutas contra o fas-
cismo, em especial como dirigentes da ARA; 
os camaradas Oliveira Monteiro e Eugénio 
Cavalheiro, homenageados pelos nossos sócios 
Martins Guerreiro e Carlos Contreiras; e o re-
pórter fotográfico e nosso sócio Álvaro Tavares, 
homenageado por José António Santos.
Ficam sempre ações por fazer e palavras por dizer, 
mas prometemos continuar o nosso empenho.

EDITORIAL
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VITÓRIA DA LIBERDADE
ESTAMOS A COMEMORAR

Arranque oficial das comemorações do 50.º aniversário do 25 de Abril decorreu no Pátio Galé, em Lisboa, 
com a presença das mais altas entidades do Estado
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Portugal passou a contar mais dias em liberdade do que em ditadura graças aos Capitães 
de Abril que a 25 de Abril de 1974 romperam com o fascismo e protagonizaram a viragem 
história para a democracia. Esta passagem do tempo foi assinalada com uma solene cerimónia 
de Estado, em Lisboa, que marcou também o arranque oficial da comemoração 
do 50.º aniversário da Revolução dos Cravos a celebrar em 2024

23 de MARÇO DE 2022. Nesta data igualava-se 
o número de dias vividos em liberdade, resul-
tante do golpe militar de 25 de Abril de 1974, 
tantos quantos os vividos sob uma ditadura, 
resultante do golpe militar de 28 de Maio de 
1926: 17 499 dias.   A efeméride foi assinalada 
no Pátio da Galé, em Lisboa, com uma cerimó-
nia que juntou as três principais figuras do Es-
tado – Presidente da República, presidente da 
Assembleia da República e primeiro-ministro 
– com 30 Capitães de Abril – protagonistas da 
vitória da liberdade em 1974  –  a serem con-
decorados com a Ordem da Liberdade, no grau 
de Grande-Oficial. Esta solenidade marcou o 
arranque oficial da comemoração do 50.º ani-
versário da Revolução dos Cravos, que se assi-
nala em 2024, e que culmina em 2026, no ano 
do 50.º aniversário da nova Constituição da Re-
pública Portuguesa da era democrática.
A cerimónia arrancou pontualmente às 17:00, 
logo depois da chegado do Presidente da Repú-
blica, Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente 
da Assembleia da República, Eduardo Ferro Ro-
drigues, e do primeiro-ministro, António Costa.
Na plateia, encontravam-se os chefes militares 
dos três ramos das Forças Armadas, muitos 
ministros do (anterior) Governo, o presidente 

da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço, 
conselheiros de Estado, representantes dos 
partidos políticos com assento parlamentar, 
entre outras individualidades.
O Presidente da República, no seu discurso, 
defendeu que a comemoração dos 50 anos do 
25 de Abril deverá ir além da mera “celebra-
ção contemplativa do passado”, devendo tam-
bém procurar respostas para “as frustrações, 
desilusões e fragilidades e insuficiências” da 
democracia.
“Está nas nossas mãos fazer com que estes 50 
anos do 25 de Abril sejam sementes do futu-
ro e não apenas revivalismo do passado”, disse 
Marcelo Rebelo de Sousa.
O chefe de Estado apelou a que esta celebração, 
que durará mais de dois anos, não sirva para 
“afunilar, empobrecer ou excluir”, mas para 
alargar e enriquecer.
“Que seja o futuro o nosso desafio fundamen-
tal, por aí passa o sucesso ou o fracasso da co-
memoração, por aí passa ser uma oportunidade 
ganha ou uma oportunidade perdida”, alertou.
Depois, segundo o Presidente da República, a 
comemoração não deverá servir para tudo.
“Não deve servir para monopolizar a liberdade 
e a democracia, que são de todos os portugue-
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ses e de todas as instituições que se manifes-
tem na sua liberdade”.
Também não deve servir para “disputas de gló-
rias, discussões de vaidades ou protagonismos 
que não dizem nada aos portugueses”.
“Não deve servir para refazer a história, dela 
apagando os que tiveram relevo e relevo diver-
so, respeitando essa diferença - porque houve 
quem tivesse sofrido mais do que outros. Não 
deve servir para afunilar o que deve ser alar-
gado, empobrecer o que deve ser enriquecido, 
alienar e excluir no que deve caber na manifes-
tação do povo português”, elencou.
E, acrescentou, “não deve servir para perder de 
vista o futuro”.
“Desejo profundamente, como deputado cons-
tituinte e como Presidente da República portu-
guesa hoje, que seja uma oportunidade ganha, 
uma vitória da liberdade, da democracia toda 
ela, a política, a económica, a social e cultural, 
uma vitória de Portugal de futuro”.

MAIS JOVENS
O presidente da Assembleia da República dese-
jou, por seu lado, que mais jovens sejam moti-
vados para uma “participação convencional” na 
política e no sistema partidário, de forma a que 
as suas preocupações sejam ouvidas e represen-
tadas.
Ferro Rodrigues saudou o marco simbólico do 
arranque das comemorações dos 50 anos do 25 
de Abril - em que a democracia suplanta a du-
ração da ditadura -, considerando que Portugal 
deixa para trás “um histórico défice, ajustando 
contas com os dias do passado ditatorial”.

“Em 74, tinha 24 anos; agora tenho 72. Quem 
diz que a ditadura durou pouco esquece que os 
jovens de Abril são agora os avós de 2022. E só 
agora podemos comemorar este dia”, disse, re-
cordando outra efeméride que se assinalava no 
dia seguinte, 24 de Março: os 60 anos da crise 
académica de 1962.
Sobre o passado, Ferro Rodrigues disse ser ne-
cessário não esquecer os que “resistiram, lutaram 
e morreram” e, quanto ao presente, enalteceu os 
muitos indicadores de desenvolvimento do Portu-
gal democrático, “da educação à saúde, passando 
pelos direitos das mulheres e dos trabalhadores, até 
às condições de saneamento e infraestruturas”.
“O caminho positivo que fizemos neste com-
bate às desigualdades, essencial para cumprir-
mos o nosso potencial de crescimento, não 
pode, no entanto, contentar-nos, devendo an-
tes estimular-nos a fazer mais e melhor, pois 
ainda somos um dos países com mais desigual-
dade na União Europeia”, alertou.

PENSAR O FUTURO
O primeiro-ministro afirmou que a liberdade e 
a democracia “nunca estão imunes a ameaças” 
e que é preciso agir contra o populismo, as de-
sigualdades, a corrupção, o medo e o ódio.

ESTÁ NAS NOSSAS 
MÃOS FAZER 
COM QUE ESTES 
50 ANOS DO 25 DE ABRIL 
SEJAM SEMENTES 
DO FUTURO
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Na sessão solene, António Costa defendeu 
que “pensar o futuro da democracia”, tornan-
do-a mais viva, exigente, moderna e participa-
da, “é a responsabilidade maior destas come-
morações e é a melhor mensagem que delas 
pode resultar”.
“A liberdade e a democracia são sempre obras 
inacabadas e nunca estão imunes a ameaças. 
É sempre possível democratizar mais a liber-
dade e libertar mais a democracia e é necessá-
rio agir contra o populismo, as desigualdades, 
a corrupção, o medo e o ódio que sempre as 
ameaçam”, defendeu.
A Revolução dos Cravos fará 50 anos em 25 de 
Abril de 2024, mas as comemorações vão es-

tender-se até Dezembro de 2026, mês em que 
se assinalam os 50 anos das primeiras eleições 
autárquicas, que aconteceram meses depois 
das legislativas e presidenciais.
À data do fecho desta edição ainda não era co-
nhecido o nome do substituto de Pedro Adão 
e Silva, entretanto nomeado ministro da Cul-
tura, como comissário executivo à frente da 
estrutura de missão constituída pelo governo 
para as comemorações do cinquentenário da 
Revolução dos Cravos.
A par desta estrutura de missão, está previsto 
que funcione, junto da presidência da Repú-
blica, uma comissão nacional, que compete ao 
Presidente da República nomear.
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A CÁPSULA DO TEMPO

OS JOVENS TAMBÉM tiveram protagonismo 
na cerimónia de arranque do cinquentenário 
do 25 Abril. O evento abriu com o hino da co-
memoração, composto pelo jovem compositor 
Bruno Pernadas, um tema original que foi in-
terpretado pela Orquestra Geração – um pro-
jeto com jovens músicos de contextos sociais 
difíceis. A poetisa Luísa Neto de Sousa, de 28 
anos, declamou dois poemas, um dos quais um 
original que foi depois colocado numa “cápsula 
do tempo”, tal como a composição de Bruno 
Pernadas. 
Esta “cápsula do tempo” é uma caixa de cor-
tiça desenhada por jovens designers nacionais, 
na qual foram também depositadas cartas de 
dois jovens, vencedor e finalista do Prémio Na-
cional de Leitura, dirigida aos jovens de 2074. 

Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 
de Abril, depositou na cápsula vários materiais, 
nomeadamente: um Programa do MFA, com 
inclusão de uma mensagem dos Capitães de 
Abril; apontamentos da reunião do Movimen-
to dos Capitães (uma das principais reuniões 
clandestinas que estiveram na origem do 25 
de Abril), realizada em Óbidos, no dia 1 de De-
zembro de 1973; materiais da A25A alusivos ao 
25 de Abril; colecção de autocolantes; e uma 
colecção de pin’s.
A cápsula, destinada a ser aberta no centenário 
do 25 de Abril, ficará simbolicamente deposita-
da no Quartel do Carmo, da GNR. Prevê-se que 
após a concretização da projectada construção 
do Centro Interpretativo do 25 de Abril, a “cáp-
sula do tempo” seja para ali transferida.

Vasco Lourenço, presidente 
da Associação 25 de Abril, depo-
sitou na cápsula vários materiais 
relacionados com 
a Revolução de 25 de Abril de 1974, 
início da nova era da liberdade. 
A “cápsula do tempo” vai ficar, 
por ora, guardada pela GNR 
no Quartel do Carmo, em Lisboa, 
e só será aberta no centenário 
do 25 de Abril, em 2074R
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CAPITÃES DE ABRIL
CONDECORADOS
A condecoração de 30 militares intervenientes na 
histórica Revolução dos Cravos, nove dos quais 
a título póstumo, foi um dos momentos altos da 
abertura solene das comemorações do 25 de Abril 
que decorreu a 23 de Março, no Pátio da Galé, 
em Lisboa. O Presidente da República, Marcelo 

Rebelo de Sousa, acompanhado pelo presidente 
da Assembleia da República, Eduardo Ferro Ro-
drigues, e pelo primeiro-ministro, António Costa, 
condecorou os Capitães de Abril com a comenda 
da Ordem da Liberdade, no grau de Grande-Ofi-
cial, sendo a maioria do Exército.
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Adelino de Matos Coelho
Major-general – Exército
Participação activa na conspiração e no 16 de Março 
de 1974, na força do RI5, das Caldas da Rainha

Alberto Nuno Lara Ponces de Carvalho
Major – Exército
Conspiração activa e participação na força do CIAAC, 
de Cascais

Albino Luís Ferreira da Cal
Coronel – Exército
Integrou força do RAP3, da Figueira da Foz, parti-
cipante no Agrupamento Norte (November)

Alcindo Ferreira da Silva
Capitão-de mar-e-guerra – Armada
Elemento da direcção do Movimento da Marinha, 
participou activamente na conspiração e na neutra-
lização do NRP São Gabriel

Alfredo Manuel da Costa Horta
Major-general – Exército
Participação na força da Escola Prática de Infanta-
ria (EPI), de Mafra

Almor Alves Serra
Coronel – Exército
Participação activa e importante na conspiração, no 
Norte do País

Américo José G. Fernando Henriques
Coronel – Exército
Participação na conspiração, integrou um grupo 
comando com o objectivo de prender um oficial 
potencialmente perigoso

Amílcar Carlos Rodrigues
Capitão – Exército
Participou na força da Escola Prática de Artilharia 
(EPA), de Vendas Novas

Aníbal Benjamim Carvalho Soares
Coronel – Exército
Integrou a força da Escola Prática de Engenharia 
(EPE), de Tancos

Aníbal José Carriço Albuquerque
Coronel – Exército
Integrou a Força da EPI, de Mafra

Aníbal José Rocha Ferreira da Silva
Tenente-general – Exército
Participação na Conspiração e actuação no GACA2, 
de Torres Novas

António Afonso Gonçalves
Coronel – Exército
Participação activa e importante na conspiração no 
Norte do País

António Alberto da Palma
Tenente-general – Exército
Participação activa e importante na conspiração. 
No 16 de Março de 1974 comandou a força da Es-
cola Prática de Cavalaria (EPC) que recebeu missão 
de atacar as forças do RI5 e evitou o cumprimento 
da mesma. Só porque, entretanto, seguiu para a 
Guerra Colonial não integrou a força da EPC que 
interveio na Operação Viragem Histórica

António de Sousa Santos Júnior
Capitão – Exército
Integrou a força da EPI de Mafra

António Joaquim Machado Ferreira
Coronel – Exército 
Participação na Conspiração e intervenção no RI8, 
de Braga

António José Afonso Lourenço
Major-general – Exército
Integrou a força da EPI de Mafra

OS CONDECORADOS
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António Manuel Rocha das Dores
Coronel – Exército
Participação activa na acção desenvolvida pelo RE1, 
da Pontinha, onde funcionou o posto de comando 
do MFA

António Raúl da Purificação Morgado
Coronel – Exército
Participação activa e importante na conspiração. Só 
porque entretanto seguiu para a Guerra Colonial 
não integrou a Força da EPC que interveio na Ope-
ração Viragem Histórica

Armando Marques Ramos
Coronel – Exército
Integrou a Força do RI5 no 16 de Março de 1974

Arnaldo José Ribeiro da Cruz
Major-general – Exército
Participação activa e importante na conspiração –  
Angola

Carlos Alberto da Silva Pinto e Simas
Coronel – Exército
Neutralizou o Chefe de Estado Maior do Exército, de 
quem era ajudante de campo no dia 25 de Abril de 1974

Delfim de Sousa Campos Moura
Coronel – Força Aérea
Participou no grupo comando que ocupou o Rádio 
Clube Português

Fernando Celso Martins Cardoso do Amaral
Tenente-coronel – Exército
Participação activa e importante na conspiração - 
Moçambique

José Augusto Correia Pombinho
Coronel – Força Aérea
Participou no grupo comando que ocupou o Rádio 
Clube Português

José Júlio Neto Abrantes Serra
Capitão-de-mar-e-guerra – Armada
Comandou o grupo de fuzileiros que reforçou as 
forças que tomaram o Forte de Caxias

Manuel Teixeira Gil
Coronel – Exército
Participação activa e importante na conspiração – 
Angola

Nuno dos Santos Ferreira
Coronel – Força Aérea
Participou no Grupo Comando que ocupou o Rá-
dio Clube Português

Fernando Hugo Franco Bélico Velasco
Coronel – Força Aérea
Colocado na GNR, colaborou com forças do MFA 
na ocupação do Quartel do Carmo, em Lisboa

Fernando Góis Moço
Coronel – Exército
Comandou uma Força da Figueira da Foz que se 
integrou no Agrupamento Norte (November)

Fernando Pereira de Santos Aguda 
Major-General – Exército
Integrou a Força da EPI em Mafra
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COMEMORAÇÃO 
NA ASSOCIAÇÃO 
25 DE ABRIL

Carlos de Matos Gomes, António Guerreiro e Vasco Lourenço à mesa da tertúlia que marcou o arranque do ciclo 
de actividades promovido pela A25A no âmbito das comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos
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A A25A INAUGUROU no dia 29 de Março o 
ciclo comemorativo da Revolução dos Cravos, 
que denominou de A Vitória da Democracia. 
Tratou-se de uma tertúlia que juntou na sua 
sede, por volta das 17.30 horas, o jornalista 
António Guerreiro e o Capitão de Abril Carlos 
Matos Gomes. 
O espaço que serve de auditório na A25A esta-
va repleto de associados e amigos para acompa-
nharem uma tertúlia que emanava as fragân-
cias da Revolução dos Cravos de 1974. Vasco 
Lourenço, presidente da A25A, como anfitrião, 
deu as boas-vindas aos prelectores e a todos os 
que se disponibilizaram para estarem presen-
tes naquele fim de tarde em que a selecção por-
tuguesa de futebol iria jogar a partida decisiva 
de apuramento para o Mundial no Catar.
O coronel Carlos de Matos Gomes, Capitão 
de Abril, apresentou António Guerreiro como 
“um dos pensadores mais estimulantes da nos-
sa actual paisagem mediática”, frisando: “Num 
tempo em que se promove o pensamento úni-
co, em que há verdades quase absolutas, num 
ambiente de quase macarthismo, é importante 
haver quem pense com a sua própria cabeça, 
com fundamento no saber”. Carlos de Matos 
Gomes desafiou António Guerreiro - cronista 
e crítico literário do jornal Público, editor da re-
vista Electra (Fundação EDP) - a falar de liber-

dade, tema “obrigatório” na casa que acolhia 
aquela iniciativa. Liberdade que o coronel de-
sejou ver associada à igualdade: “Como é que 
nós somos ao mesmo tempo livres e ao mesmo 
tempo iguais? – questionou, lembrando: “ao 
mesmo tempo que defendemos a igualdade, 
aceitamos as grandes desigualdades sociais”. 
Ou seja, “a igualdade é meramente jurídica, 
mas não social”, matizou.
Com o mote para a tertúlia, António Guerreiro 
- docente convidado da Faculdade de Belas-Ar-
tes da Universidade de Lisboa - lembrou que 
a liberdade “gritada” pelos Capitães de Abril, 
em 1974, não corresponde conceptualmente à 
liberdade hoje proclamada nos areópagos do 
pensamento. “A liberdade é um conceito his-
tórico e não um conceito estanque”, defendeu.
Segundo António Guerreiro, o termo liberdade 
foi sendo apropriado pelo liberalismo ou neo-
-liberalismo, pelo que, “hoje o conceito de li-
berdade pertence à esfera do económico”. Por-
que – explicou - entretanto foi surgindo o con-
ceito de “bio-política” que criou uma nova or-
dem de governo, aquela em que o exercício do 
poder tende a entranhar-se na privacidade dos 
cidadãos, com o consentimento destes, sem se 
questionarem. “O neo-liberalismo proclama o 
direito à liberdade, mas, ao mesmo tempo, im-
põe como condição uma vigilância apertada so-

A Associação 25 de Abril (A25A) tem programadas várias iniciativas para assinalar o 50.º 
aniversário do 25 de Abril, uma das quais já se realizou no dia 29 de Março -  uma tertúlia 
com o jornalista António Guerreiro e o Capitão de Abril Carlos de Matos Gomes. 
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bre essas liberdades; defende a transparência, 
mas impõe uma opacidade burocrática como 
garante dessa mesma transparência”.
Em suma, adiantou o jornalista, se nos anos 70 
do século passado os Capitães de Abril gritaram 
por uma liberdade eminentemente política, ho-
je grita-se por uma liberdade de gestão política, 
“despolitizada”, interpretada por governan-
tes imbuídos de elevada competência técnica 
mas destituídos de pensamento político. Para 
António Guerreiro, “os políticos tendem a des-
politizar a sua própria acção política”, ou seja, 
“a questão gestionária sobrepôs-se à questão 
ideológica”, resultando tudo isto “na troca da 
ideologia pela tecnocracia”. 
Por outro lado, acrescentou, o liberalismo que 
enformou o conceito de liberdade também já 
fez gerar o “iliberalismo” que é uma espécie 
de conceito que designa todas as formas de li-
beralismo, mesmo que estas passem por cima 
das regras básicas que o definem. Este “ilibe-
ralismo” permite, por exemplo, que um país, 
como a Itália, tenha um primeiro-ministro - 
Mário Draghi, ex-presidente do Banco Central 
Europeu (BCE) - que nenhum italiano elegeu 
em sufrágio universal. E poucos se interrogam 
sobre isto. O “iliberalismo”, segundo António 
Guerreiro - autor de dois livros: O Acento Agudo 
do Presente e O Demónio das Imagens - além de 
afectar o conceito de liberdade, afecta também 
o conceito de democracia. Democracia e liber-
dade já não significam exactamente o mesmo 
que significavam na segunda metade do século 
passado. Estava dado o mote para a reflexão a 
fazer neste tempo em que se comemora o 50.º 
aniversário do 25 de Abril.

Em jeito de encerramento do debate, o coronel 
Vasco Lourenço disse aceitar que o conceito de 
liberdade possa ser histórico e que também, ele 
próprio, nunca o entendera como um conceito 
absoluto até porque, explicou, sempre perce-
beu que a liberdade de cada um termina quan-
do interfere na liberdade dos outros. Neste sen-
tido, lembrou que a liberdade só é possível se 
envolvida em máxima responsabilidade”. Este 
será sempre o princípio, independente dos ci-
clos históricos, concluiu. 
Esta tertúlia está disponível no canal youtube da 
A25A.
Com esta iniciativa, a A25A iniciou o seu ciclo 
de comemorações para assinalar o 50.º aniver-
sário da Revolução dos Cravos. As actividades 
vão multiplicar-se, próprias ou em articulação 
com a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 
25 de Abril, a estrutura de missão, criada por 
Resolução do Conselho de Ministros, que tem 
como objetivo definir e concretizar um progra-
ma de celebração dos 50 anos de democracia 
em Portugal.

A25A INICIOU 
O SEU CICLO 
DE COMEMORAÇÕES 
PARA ASSINALAR 
O 50.º ANIVERSÁRIO 
DA REVOLUÇÃO 
DOS CRAVOS
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UMA DATA 
PARA A HISTÓRIA 
DE PORTUGAL E DO MUNDO 

A Associação 25 de Abril estará disponível para colaborar em acções que promovam uma evocação condigna do 
acto que deu origem à nova era em que vivemos
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VASCO LOURENÇO*
NO DIA 25 DE Abril DE 1974, os portugueses 
acordaram para o início de um projecto colectivo 
que lhes propunha uma nova era de liberdade, 
paz, democracia, justiça social e solidariedade.
Nem todos os sonhos e esperanças se realiza-
ram à medida dos desejos de cada um, mas o 
acto dos jovens militares portugueses nesse dia 
histórico abriu as portas à esperança, às oportu-
nidades, colocou Portugal e os portugueses no 
lugar de dignidade a que o seu passado lhes da-
va direito e que lhes havia sido negado por um 
regime que durante mais de quatro décadas os 
colocara à margem dos grandes movimentos 
políticos e sociais do pós II Guerra Mundial. 
O acto dos militares portugueses em 25 de 
Abril de 1974 não só alterou apenas o regime 
de ditadura colonial em Portugal, mas teve 
também repercussões sérias e determinantes 
em muitos outros povos do mundo. O 25 de 
Abril de 1974 é um acontecimento de relevân-
cia mundial, daí a importância de assinalarmos 
o seu meio século, iniciando as celebrações no 
tempo simbólico em que Portugal passa a con-
tar mais dias de regime de liberdade do que de 
ditadura, a 24 de Março de 2022.
O 25 de Abril é um acontecimento relevante, 
interna e externamente, desde logo pela forma 
como a ruptura com a ditadura e o colonialis-

mo se desenrolou: jovens militares, marcados 
pela guerra em África e pela cegueira de um 
regime incapaz de ouvir os portugueses, de 
lhes dar voz, incapaz de ouvir os africanos que 
pretendiam tomar conta dos seus destinos, in-
capaz de ouvir a comunidade internacional, in-
cluindo os seus aliados internacionais, assumi-
ram a responsabilidade de colocar a sua Pátria 
entre as democracias, entre as nações livres e 
inseridas nas correntes humanistas da Histó-
ria. Conseguiram-no, para surpresa do mundo, 
sem derramamento de sangue, respeitando os 
vencidos, trazendo o povo para decidir o seu 
futuro, retirando-se e entregando-lhe o poder 
consubstanciado numa Constituição, como ha-
viam prometido.
O 25 de Abril de 1974 é a expressão finalmente 
materializada pelos jovens militares, conscien-
te, determinada, mas serena, de uma longa luta 
dos portugueses contra a ditadura, contra o iso-
lamento de Portugal, contra as oligarquias e os 
privilégios de grupos, uma luta em que desde a 
instauração da ditadura em 1926 participaram, 
lutaram e sofreram trabalhadores, intelectuais, 
jovens, estudantes, quadros, camponeses, ope-
rários, homens e mulheres. 
Os militares de Abril fazem parte da plêiade de 
portugueses que nos momentos históricos de-

O 25 de Abril de 1974 é um acontecimento de relevância mundial, daí a importância 
de assinalarmos o seu meio século, iniciando as celebrações no tempo simbólico em que Portugal 
passa a contar mais dias de regime de liberdade do que de ditadura, a 24 de Março de 2022.
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terminantes souberam e tiveram a coragem de 
agir, de corresponder ao que consideraram ser 
o seu dever para com os seus concidadãos, co-
locando-se ao seu serviço. Os Capitães de Abril 
são dos que, como escreveu Manuel Alegre, re-
sistiram, dos que disseram não e agiram!

LIBERDADE E RESPONSABILIDADE
Celebrar os 50 anos do 25 de Abril com a evoca-
ção da data que assinala mais dias de liberdade 
do que de sujeição é um acto deliberado de as-
sociar a liberdade à responsabilidade, o passa-
do ao futuro. A liberdade que gozamos faz-nos 
responsáveis pelo que atingimos e realizámos. 
A democracia, os poderes que elegemos des-
de a mais modesta junta de freguesia ao mais 
importante município, do Presidente da Repú-
blica e da Assembleia da República a uma co-
missão de moradores tornam-nos responsáveis 
pelo que conseguimos. E conseguimos muito. 
Não alcançámos a utopia da sociedade perfeita, 
mas construímos um Estado de Direito, orga-
nizámos um Estado social, promovemos uma 
sociedade mais instruída, mais informada, 
mais exigente. Conseguimos o mais importan-
te: a possibilidade de errar nas nossas escolhas 
e de as emendar! Em liberdade, conseguire-
mos mais e melhor!
O 25 de Abril de 1974 é, como já afirmei, uma 
data que ultrapassa o mero golpe de Estado para 
derrubar uma ditadura, o que já seria motivo de 
orgulho e celebração, mas ele é também um acto 
que influenciou o destino de outros povos: o fim 
da ditadura na Grécia, terra dos pioneiros da De-
mocracia, seguida de igual libertação  dos nossos 

vizinhos espanhóis, a independência das colónias 
portuguesas e a alteração radical da política na 
África Austral, com a criação da organização dos 
países da Linha da Frente, que passaram a incluir 
Angola e Moçambique, o fim do apartheid na Áfri-
ca do Sul e no Zimbabwe, a onda de quedas de 
ditadores na América Latina. Associamo-nos fra-
ternalmente a todos esses povos.
O 25 de Abril de 1974, cujos 50 anos agora co-
meçam a ser celebrados, abriu ainda as portas a 
Portugal para desempenhar o papel na comuni-
dade internacional que a sua História quase mi-
lenar plenamente justificava. Nas grandes orga-
nizações e fóruns internacionais, de onde o re-
gime de ditadura o arredara, Portugal é hoje um 
membro respeitado de todas as organizações e 
cidadãos portugueses desempenham nelas os 
mais altos cargos civis e militares. Também de-
vemos esse reconhecimento ao 25 de Abril.
No momento em que vamos evocar mais um 
aniversário do nosso dia “inicial, inteiro e lim-
po”, e também dos seus 50 anos, a Europa 
está em guerra, envolvida num conflito cujos 
limites e consequências estão longe de pode-
rem ser previstas. Cientes da nossa experiência 
de guerra, do nosso passado, daqui apelamos 

A LIBERDADE 
QUE GOZAMOS 
FAZ-NOS RESPONSÁVEIS 
PELO QUE ATINGIMOS 
E REALIZÁMOS
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a que rapidamente seja encontrada a paz que 
poupe vidas, sacrifícios e destruições. Sabemos 
que nas guerras não há inocentes, para além 
dos povos, que sofrem as suas nefastas conse-
quências. Por isso, consideramos que a guerra 
não é solução para nada. É em nome dos que 
sofrem que apelamos à paz.

48 ANOS
A Associação 25 de Abril, enquanto representante 
dos autores principais da maravilhosa madrugada 
dos cravos, vai comemorar a passagem de mais 
um ano de liberdade apelando à paz. 
É nosso propósito realizar as iniciativas ha-
bituais de convívio e manifestação de honra, 
alegria e do orgulho pela nossa decisão de há 
48 anos, de romper com o passado, e ainda de 
nos associarmos às comemorações dos 50 anos 
do dia que continuamos a sentir como um dos 
mais importantes e felizes das nossas vidas.
Na raiz de todas as nossas acções estará a cer-
teza de que todos os portugueses se devem or-
gulhar do 25 de Abril como um acto que nos 
restituiu a dignidade de cidadãos responsáveis 
pelo nosso destino e de defensores dos grandes 
valores da humanidade.
Por parte da Associação 25 de Abril, realizare-
mos e estaremos disponíveis, na medida das 
nossas possibilidades, para levar a cabo pro-
jectos ou para colaborar em ações que promo-
vam uma evocação condigna do acto que deu 
origem à nova era em que vivemos, nomeada-
mente a preservação da memória, com a cria-
ção de um Centro Interpretativo do 25 de Abril; 
a dignificação de lugares históricos, de que se 

destaca o Posto de Comando do MFA, com a 
sua transformação em museu e a sinalização 
dos locais onde no dia 25 de Abril se verifica-
ram acontecimentos especiais. 
Procuraremos realizar ou participar em semi-
nários e exposições, apoiar e colaborar na publi-
cação de livros, na realização de filmes e docu-
mentários, em acções que permitam conhecer 
o Portugal antes de 1974 e as transformações 
que nos trouxeram ao Portugal de hoje. 
Com os votos de que seja possível cumprir es-
te novo sonho, que ele seja inspirador para os 
portugueses e todos os homens e mulheres de 
boa vontade, que a guerra na Europa termine e 
regresse a paz, aqui deixo, com as mais cordiais 
saudações de Abril, um veemente apelo aos 
“senhores da guerra”, para que deponham as 
armas e construam, ou deixem construir a paz!

A melhor comemoração do aniversário do 25 
de Abril será sempre a de a fazermos em PAZ 
e em LIBERDADE!

    

NA RAIZ DE TODAS 
AS NOSSAS ACÇÕES 
ESTARÁ A CERTEZA 
DE QUE TODOS 
OS PORTUGUESES 
SE DEVEM ORGULHAR 
DO 25 DE ABRIL

*  Vasco Lourenço é coronel 
do Exército na situação de reforma 

e presidente da Direção da A25A 
desde a sua fundação, em 1982.  
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O PASSADO 
(NÃO) É UM PAÍS
ESTRANGEIRO



ABRIL | 50 ANOS    A VITÓRIA DA DEMOCRACIA

 O REFERENCIAL 25

O QUE PASSOU, PASSOU. Costuma dizer-
-se, assumindo-se que o passado se vai trans-
formando progressivamente num conjunto de 
memórias difusas, perdidas no tempo. De certa 
forma, quando olhamos para trás, quase cinco 
décadas decorridas desde o 25 de Abril, tam-
bém a revolução portuguesa se foi convertendo 
numa memória longínqua, um espelho de um 
outro país que, felizmente, foi desaparecen-
do. Faz algum sentido que assim seja. Afinal, 
a maioria da população portuguesa já nasceu 
em democracia e o que sabe sobre o país que 
éramos antes de 1974 ameaça reduzir-se a um 
conjunto de páginas de um livro de História, 
por definição distante.
“O passado é um país estrangeiro: lá fazem-se 
as coisas de forma diferente.” Alertava neste 
sentido e com precisão o escritor britânico L. P. 
Hartley, logo na abertura do seu romance The 
Go-Between. A frase condensa os problemas in-
trínsecos à relação entre memória e História. 
Por definição, as histórias singulares e as expe-
riências particulares evoluem como memórias 

Celebrar a democracia é também uma forma 
de a preservar e regenerar. Deve ser esse 
o espírito das comemorações que se iniciam 
a 24 de março de 2022, um dia que encerra 
um enorme simbolismo: pela primeira vez, 
teremos vivido mais dias de democracia 
do que aqueles em que atravessámos 
uma ditadura

PEDRO ADÃO E SILVA*

O futuro é sempre história 
e o nosso futuro depende da forma 
como soubermos preservar 
e atualizar a memória coletiva 
da democracia portuguesa e da 
sua construção
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semi-recordadas e frequentemente reescritas 
de modo seletivo. O passado torna-se um país 
estrangeiro, um desconhecido de quem vamos 
esquecendo as feições, enquanto lhe atribuí-
mos novos rostos, à medida da nossa memó-
ria. É assim nos nossos percursos particulares, 
mas, também, na nossa vida coletiva.
A democracia pluralista em que vivemos ho-
je tem uma história, um percurso com atores 
individuais e coletivos. Se não a recordarmos 
e evocarmos, não é só a memória do seu mo-
mento fundador que se torna distante, é a sua 
própria atualidade que se desvanece.
A experiência democrática portuguesa é reco-
nhecidamente singular: somos um caso único, 
um país que celebra a sua transição de regime 
e que o faz com uma dimensão popular. Isto 
acontece porque a sociedade portuguesa viveu 
a transição para a democracia como uma epo-
peia coletiva não traumática – um golpe militar 
de uma generosidade desarmante, que evoluiu 
para uma revolução social. Este é o código ge-
nético da nossa democracia e um ativo com um 
valor inestimável, que deve ser preservado. A 
força atual da democracia portuguesa resulta 
da forma como foi construída logo depois do 
25 de Abril. Mas se construímos uma democra-
cia integradora e pluralista, é também porque a 
sua legitimidade é indissociável dos ganhos de 
desenvolvimento económico, social e cultural, 
intimamente ligados à vivência democrática e à 
pertença europeia. 
Hoje podemos dizer que a democracia portu-
guesa tem revelado uma fidelidade aos seus 
princípios fundadores que encontra poucos pa-

ralelos – em particular se considerarmos o pro-
cesso de desconsolidação que decorre em mui-
tos dos países da vaga de democratização que 
se iniciou precisamente com a Revolução dos 
Cravos. Não devemos, contudo, desvalorizar os 
sinais de descontentamento que se sentem no 
momento atual.

CETICISMO DEMOCRÁTICO
Portugal não escapa hoje à vaga de ceticismo 
democrático. A confiança nas instituições (do 
parlamento aos partidos, passando pelos tribu-
nais e pelo governo) está em declínio; o sen-
timento de captura do interesse comum cres-
ce, associado a uma sensação de impotência 
democrática (“que diferença faz votar quando 
as decisões essenciais são tomadas por instân-
cias não eleitas?”). Tudo acompanhado pela 
emergência de novas clivagens sociais, desig-
nadamente de natureza geracional, associadas 
à incapacidade de responder aos mais jovens 
do ponto de vista material, no mercado de tra-
balho, na proteção social e na habitação.
É por isso que comemorar os 50 anos do 25 de 

UM GOLPE MILITAR 
DE UMA GENEROSIDADE 
DESARMANTE 
QUE EVOLUIU 
PARA UMA REVOLUÇÃO 
SOCIAL
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Abril deve assentar na combinação de uma evo-
cação do passado, do elogio dos protagonistas 
e dos momentos fundadores do nosso regime, 
com iniciativas que reforcem o chão-comum 
que une os portugueses em torno da conquista 
da liberdade e da opção pela democracia. Sem-
pre com uma abordagem inclusiva. 
O futuro é sempre história e o nosso futuro 
depende da forma como soubermos preservar 
e atualizar a memória coletiva da democracia 
portuguesa e da sua construção. Mas, fazê-lo, 
obriga a manter uma consciência aguda de que 
o passado cinzento e asfixiante ao qual não 
queremos regressar não é garantidamente um 

“país estrangeiro”. Se há lição que a História e 
a atualidade nos ensinam é a de que a demo-
cracia não é estrada de uma via só. Celebrar a 
democracia é, por isso, também uma forma de 
a preservar e regenerar. Deve ser esse o espírito 
das comemorações que se iniciam a 24 de mar-
ço de 2022, um dia que encerra um enorme 
simbolismo: pela primeira vez, teremos vivido 
mais dias de democracia do que aqueles em 
que atravessámos uma ditadura.

* Ministro da Cultura, 
anterior responsável 
pelas comemorações 

dos 50 anos do 25 de Abril 

Comemorar os 50 anos do 25 de Abril deve assentar na combinação de uma evocação do passado, do elogio 
dos protagonistas e dos momentos fundadores do nosso regime, com iniciativas que reforcem o chão-comum que une 
os portugueses em torno da conquista da liberdade e da opção pela democracia. Na foto, o Capitão de Abril, coronel 
Vasco Lourenço, entrega aos jovens símbolos da Revolução
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– Dos termos mais utilizados no discurso po-
lítico, a liberdade é uma palavra encantatória, 
constituindo mesmo um objeto apetecido de 
manipulações e de falsificações. Não é, no en-
tanto, um conceito abstrato, de tal modo que 
os autores do 25 de Abril o quiseram explici-
tado no seu programa. Cinquenta anos quase 
passados, que conteúdo entende que a liber-

dade deve ter na sociedade em que vivemos e 
na sociedade que queremos projetar? Quais os 
perigos que, na sua opinião, corre essa mesma 
liberdade e o que podemos (devemos) fazer pa-
ra a defender?
– Nasci dez anos depois do 25 de abril numa 
família da classe média onde nunca me fal-
tou nada, sobretudo a confiança de que pode-

“A LIBERDADE 
FOI-ME OFERECIDA 
DE BANDEJA”

É este um espaço onde gente de variadas profissões, diferentes origens e formação, 
desiguais percursos e desencontradas convicções são desafiadas a dizer o que 
pensam sobre questões tão importantes, como a liberdade, a democracia, o Estado 
e a sua relação com os cidadãos, a cultura ou a esperança. Para esta edição 
d’O Referencial entrevistamos Marta Martins Silva, jornalista e autora dos livros 
Madrinha de Guerra e Cartas de Amor e de Dor.

ALEXANDRE MANUEL* E CARLOS DE MATOS GOMES**
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Marta Martins Silva encontrou no jornalismo, que exerce desde 2007 na revista Domingo, 
do Correio da Manhã, a junção de duas das suas grandes paixões: a escrita e as pessoas
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ria ser o que quisesse nesse lugar longínquo 
que era, então, a vida adulta. Sonhei com os 18 
anos, muito antes de eles chegarem, para po-
der votar, e fi-lo, desde a primeira vez, com a 
convicção de quem cumpre um dever, ao mes-
mo tempo que exerce um direito. Renovo essa 
convicção a cada novo ato eleitoral, um dia de 
festa, se pensarmos que cada um de nós tem 
uma palavra a dizer em forma de cruz num 
quadradinho.
Ainda assim não me habituei a pensar na li-
berdade, porque não tive de a conquistar – ela 
foi-me oferecida de bandeja pelo país onde tive 
a sorte de nascer e, em todos os dias da minha 
infância e adolescência, ela foi um dado adqui-
rido na família onde tive a sorte de crescer. O 
problema das coisas adquiridas é que as damos 
como garantidas sem as valorizar como devía-
mos. É um erro.
A liberdade tem de ser cortejada, como aquela 
paixão a quem demoramos a mostrar-nos com 
roupa de andar por casa e hálito madrugador. 
Tem de ser valorizada dia a dia e, para ser valo-
rizada, não pode ser um conceito distante, que 
apregoamos de ânimo leve, deitando por terra 
o imenso caminho que foi feito para a conquis-
tar depois de décadas de opressão.
A liberdade também não pode ser apenas a 
“prima bonita” que convidamos para jantar 
em época de festa e que vai ficar bem nas fo-
tografias que, antes, partilhávamos em álbuns 
e, agora, expomos na Internet. Tem de ser a 
sorte grande – aquele amor que todos os dias 
agradecemos ter na nossa vida, porque nos 
permite ser melhores pessoas e chegar aonde 

quisermos. Para a valorizarmos, temos de ter 
consciência de que tudo o que hoje temos o de-
vemos a quem lutou por ela e nela acreditou.
Temos, para isso, de olhar para a história do 
nosso país – não como um passado distante, 
mas como a vida que podia ser a nossa. E de 
certa forma é: é a história dos nossos pais e 
avós. Pode não vir inscrito nos genes como a 
cor dos olhos ou a predisposição para a diabe-
tes, mas faz parte do nosso património familiar 
e do caminho que fizeram chegar até nós os 
que nos antecedem.
Ter consciência do que é a liberdade só pode 
ser possível se pensarmos no seu oposto e, pa-
ra pensarmos no seu oposto, temos de ler li-
vros e jornais, ver programas e documentários. 
E questionar. E votar, participar, querer saber 
o que fazem e do que falam aqueles que nos 
representam.
Num contexto mais geral e político, mas tam-
bém mais circunscrito: participar nas asso-
ciações das escolas onde os nossos filhos es-
tudam, nos movimentos que querem tornar 
o nosso bairro melhor, ser um vizinho atento 

NÃO NOS VEJO 
POLÍCIAS DA LIBERDADE, 
MAS NÃO PODEMOS 
DESCANSAR À SOMBRA 
DE UMA AZINHEIRA



ABRIL | 50 ANOS    A VITÓRIA DA DEMOCRACIA

 O REFERENCIAL 31

às necessidades dos que vivem ao nosso lado, 
mesmo que não saibamos se são vegetarianos 
ou se preferem peixes de aquário a hamsters de 
gaiola. E frequentar espetáculos e livrarias e bi-
bliotecas, porque a cultura é o que nos dá asas 
para saber o que fomos, mas também aonde 
vamos.
A liberdade é também ter consciência de que 
o mundo está nas nossas mãos. Não nos vejo 
polícias da liberdade, mas acredito que não po-
demos descansar à sombra de uma azinheira.

– Não sendo um termo unívoco, nem tendo 
uma interpretação única, é fundamental que 
a democracia seja a expressão livre da vontade 
maioritária de uma sociedade, tanto no modo 
como pretende ser governada, como ainda em 
relação à preservação dos seus valores e con-
cretização dos seus desejos. Não terá sido, pois, 
por acaso que o Programa do MFA proclamou 
a intenção de implantar uma “democracia”, pa-
ra substituir uma “ditadura”. A expressão atual 
dessa proposta, um dos “D” desse programa, é 
a Constituição da República Portuguesa. Passa-
dos todos estes anos, como entende que, hoje, 
a vontade dos cidadãos pode ser ameaçada (ou 
não) pelos grandes e cada vez mais poderosos 
meios de comunicação, frequentemente acusa-
dos de estarem transformados em agentes ma-
nipuladores, falseando, inclusive, os elementos 
essenciais para uma livre expressão, para uma 
séria informação?
– O meu filho mais velho tem seis anos e per-
guntou-me, outro dia, porque é que não pode 
haver um presidente criança, imaginando tal-

vez que seria mais sensível à questão de não 
poder ver desenhos animados no tablet durante 
a semana do que um homem ou mulher adul-
tos. No fundo, o que o Simão defende com esta 
sua ideia é, acredito, a importância de um pre-
sidente que pense como ele, por ser como ele, 
e que, por ser como ele, tenha as mesmas preo-
cupações e esteja atento a iguais necessidades.
No fundo, aquilo de que precisamos todos – 
crianças e adultos – é de sentir que quem nos 
representa está próximo de nós e que, por estar 
próximo, conhece e percebe as nossas necessi-
dades. Há dias, ouvi que a política tem de ser o 
exercício constante de empatia com os outros, 
e não posso concordar mais.
Talvez, por isso, se estivesse nas minhas mãos 
a possibilidade de alguma mudança na forma 
como o sistema trabalha, acho que faria, em 
primeiro lugar, com que os deputados que 
compõem o Parlamento fossem escolhidos pe-
la população e não estivéssemos condicionados 
pela escolha que cada um dos partidos faz para 
as suas listas. Porque são os deputados que le-
vam ao governo as preocupações da população 

É PRECISO 
AVALIAR 
URGENTEMENTE 
O ESTADO 
DA DEMOCRACIA 
EM PORTUGAL
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que representam, as causas que os comovem, 
as lutas individuais que também são coletivas, 
porque as pessoas não estão sozinhas nas difi-
culdades e nas dores.
Se os deputados sentissem este dever de tra-
balhar para quem os elegeu de forma direta, 
talvez sentissem de forma diferente esta res-
ponsabilidade de exigir ao governo que respon-
da aos problemas e que coloquem pressão na 
resolução daquilo que lhes chega como preocu-
pações. Não me parece – ainda que não queira 
fazer de juíza em causa própria – que os meios 
de comunicação ameacem a expressão da von-
tade dos cidadãos. Pelo contrário: acho que, 
quando cumprem as suas funções supremas, 
que são sobretudo escrutinar os poderes públi-

cos e dar voz a quem não a tem, são a forma 
mais eficaz de tornar públicas as vontades dos 
cidadãos (e os seus temores e inseguranças e 
problemas).
No ano passado, 47 anos após o 25 de Abril, 
uma sondagem – vamos esquecer que as son-
dagens não andam na sua melhor “forma” – re-
velava que 83% dos portugueses consideravam 
que a democracia em que viviam era defeituo-
sa. Um dos grandes descontentamentos pren-
dia-se com o ceticismo quanto às capacidades 
de representação política das várias instituições 
(como movimentos sociais, partidos políticos, 
autarcas, sindicatos ou a Igreja) e agentes in-
dividuais (como o Presidente da República), o 
que é bastante preocupante.

Marta Martins Silva com o general Pedro Pezarat Correia no lançamento do livro Cartas de Amor
e de Dor de que ela é autora
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A maioria dos inquiridos, além de duvidar do 
facto de os tribunais tratarem todos os cidadãos 
da mesma forma, considerava a justiça lenta e 
ineficaz na compensação das vítimas e na pu-
nição dos infratores. Os julgamentos de algu-
mas figuras mediáticas e mediatizadas têm 
para isso contribuído.
Quando o que está em causa é a capacidade de 
a Justiça investigar a corrupção entre os polí-
ticos e os altos cargos públicos, dois terços di-
zem que ela não existe. E, se não for por mais 
nada, é preciso avaliar urgentemente o estado 
da democracia em Portugal. Precisamos (mui-
to) de confiar no regime e acreditar que quem 
nos representa é justo, é imune à corrupção e 
ao corporativismo. Talvez devêssemos, então, 
e em primeiro lugar, fechar para um balanço 
que permitisse perceber como recuperar a con-
fiança dos cidadãos. Porque uma democracia 
até pode ser, como dizia Churchill, em 1947, 
o mais defeituoso de todos os regimes com ex-
ceção de todos os outros. Convém, no entanto, 
que tenha mais qualidades do que defeitos.

– O Estado de Direito constitui uma conquista 
civilizacional que pretende equilibrar o poder 
soberano do Estado – tendencialmente totalitá-
rio – e o poder do indivíduo – tendencialmente 
restrito e centrado em interesses particulares. 
Foi, de facto, uma conquista, no sentido da 
construção de uma sociedade mais justa, capaz 
de equilibrar o interesse da coletividade com o 
direito dos cidadãos. Uma das graves questões 
do nosso tempo centra-se exatamente na rela-
ção do Estado com os cidadãos, de um Estado 

prestador de serviços, através da administração 
pública a esses mesmos cidadãos, seus “clien-
tes”, e ainda de um Estado, entidade de defesa 
de direitos individuais contra as oligarquias e 
as corporações. Como, na sua opinião, pode 
(deve) o Estado melhorar a sua relação com os 
cidadãos?
– No momento em que escrevo estas palavras, 
telefona-me um antigo combatente da guerra 
colonial. Quer que escreva sobre a mágoa que 
sente em relação aos sucessivos governos. Diz-
-me que foi para o Ultramar “arrancado do colo 
da mãe” e que de lá veio ferido fisicamente e 
com marcas na alma que perduram até ho-
je. “Fui abandonado. Ninguém quer saber de 
mim nem de outros como eu”.
O meu trabalho como jornalista tem-me levado 
a muitas casas e a muitas lutas. Lutas que es-
tão do outro lado do passeio, nos olhos da mãe 
cansada que carrega os filhos pela mão e que, 
a meio do mês, já não sabe o que lhes pôr na 
mesa, porque a renda subiu e o patrão não au-
mentou. Lutas nos olhos dos idosos sozinhos 
sem quem lhes dê o braço ou uma pensão 
digna, nos órfãos da violência doméstica, nas 
vidas interrompidas precocemente por crimes 
hediondos que ninguém antecipou.
Ao longo destes 15 anos, tenho-me sentado 
em muitas cadeiras e sofás de norte a sul do 
país, para ouvir histórias de vida que não raras 
vezes me comovem. E muitas destas pessoas 
sentem aquilo que partilhou comigo o senhor 
Gilberto, de Entre-os-Rios, enquanto respondo 
a este questionário: um enorme abandono por 
parte de quem manda, como se entre o nós, 
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que estas pessoas são, e o eles, que representa 
o Estado, estivesse uma estrada nacional que 
não leva a lugar algum.
Há muita gente a quem o Estado de Direito 
não chega – mais não seja porque é impossível 
cumprir o ideal de uma sociedade mais justa 
quando há tantas pessoas à margem. O Estado 
tem as costas largas, mas tem de ter as mãos 
também – e, já agora, os ouvidos, para que lhe 
cheguem as dores do cidadão comum.
O Estado não pode querer ser o pai, se tem fi-
lhos preferidos – aqueles que vivem no litoral 
mais do que aqueles que vivem no interior, 
aqueles que é mais fácil representar, porque 
estão mais próximos ideologicamente, porque 
têm uma história comum mais semelhante, 
porque têm quem faça chegar ao palanque as 
suas necessidades, porque têm dinheiro no 
bolso.
O Estado tem de pôr à frente de qualquer tipo 
de interesses o das pessoas que representa – as 
pessoas têm que ser mais importantes do que 
as empresas, do que os bancos, do que as orga-
nizações, fundações e corporações. As pessoas 
têm de ser vistas não pelo sítio onde vivem, 
pelo dinheiro que têm na conta, pelo trabalho 
que fazem. Têm direito a ser iguais perante o 
Estado e o Estado tem o dever de chegar a todos 
através de uma prestação de serviços que não 
exclua, mas inclua, que não afaste, mas apro-
xime – e para isso talvez precise de constituir 
tentáculos mais pequenos que cheguem onde 
os seus braços não alcançam. Para que se con-
siga abraçar o maior número possível de gente 
como nós.

– As sociedades e os seres humanos não con-
seguem manter a sua coesão sem uma visão 
de futuro, sem uma esperança, aquela espe-
rança que, podendo ser embora um projeto 
individual ou familiar, é sempre, no entanto e 
também, um projeto político. O que, quanto a 
si, deve ser entendido como elemento mobili-
zador, como farol de esperança para Portugal? 
Serão a cultura, o ambiente, a organização do 
trabalho, a educação, as relações interculturais, 
as novas famílias, as novas “aldeias”?
– Por muito que possa parecer descabido o que 
vou escrever, acho que a autoestima é o prin-
cipal farol de esperança, tanto no plano indivi-
dual como coletivo. Todas as pessoas, de todas 
as idades, precisam de se sentir válidas para se-
rem realmente felizes – e para se sentirem vá-
lidas precisam de quem as apoie e suporte. E se 
acho que, aqui, entram as famílias, os amigos e 
a profissão, também acho que entra a política.
Uma pessoa que se sente válida é uma pessoa 
que sente a sua história respeitada, o seu esfor-
ço reconhecido, a sua saúde protegida. É um 
cidadão que não se sente tratado de maneira 
diferente do vizinho, seja por que razão for. É 
um cidadão que acredita na justiça, na equi-
dade, num elevador social que funciona, num 

O ESTADO 
NÃO PODE 
QUERER SER O PAI, 
SE TEM FILHOS 
PREFERIDOS
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respeito pela sua idade/género/orientação se-
xual/localização geográfica/profissão.
Para mim, pode ser muito importante a cultu-
ra – e é – mas é mais importante saber que 
está acessível a todos os que queiram, que não 
é uma ferramenta apenas ao alcance de quem 
pode pagar. Para mim, é muito importante a 
educação, mas se o acesso a ela não excluir 
ninguém.A pandemia ensinou-nos que pode-
mos trabalhar à distância, aprender à distância, 
socializar à distância, mas não nos podemos 
esquecer que há, por exemplo, quem não tenha 
computador. Não nos podemos nunca esque-
cer que o privilégio que temos deve ser usado 
para puxar para cima quem está mais para bai-
xo. Que a igualdade não é olhar a direito, mas 
sim ter atenção a todas as direções.

Só podemos ter esperança no futuro se lutar-
mos para que ele seja o mais justo possível. 
Para tal, precisamos, no entanto, mais do que 
nunca, de empatia, de tolerância, de entreajuda. 
Podemos ter a noção de que não conseguimos 
mudar o mundo, mas podemos e devemos dar 
um contributo para que o futuro seja melhor 
do que o presente. Mas só cidadãos com au-
toestima se sentirão capazes não só para viver 
as suas vidas, mas também para intervir social 
e politicamente na construção do país melhor 
que Abril possibilitou.

*Jornalista, professor 
e sócio da A25A

** Coronel na reforma, 
escritor e sócio fundador da A25

*MARTA MARTINS SILVA nasceu em Aveiro no ano de 1984, numa altura em que o 
país lidava com a recessão económica e o FMI. Não sabe se foi isso que, “desde que 
se conhece, a afastou dos números e a aproximou das palavras”. Encontrou no jor-
nalismo, que exerce desde 2007, na revista Domingo, do Correio da Manhã, a junção 
de “duas das suas grandes paixões: a escrita e as pessoas”. Agradam-lhe as histórias 
reais, pela “verdade dos protagonistas que as vivem” e porque “não há melhor guião 
do que a vida daqueles com quem todos os dias se cruza”. Desde os bancos da escola 
que se interessa pela história do país, mas, nos últimos dez anos, fruto dos contactos 
frequentes com os ex-combatentes da guerra colonial, apaixonou-se pelo tema do Ul-
tramar e “pelas histórias que a História tem”. Em 2020, publicou o seu primeiro livro, 
Madrinhas de Guerra – a correspondência dos soldados portugueses durante a guerra 
do Ultramar e, em 2021, Cartas de Amor e de Dor, ambos editados pela Desassossego. 
É mãe do Simão e do Vicente, que todos os anos, no dia 25 de Abril, leva pela mão ao 
Largo do Carmo, e a quem “espera oferecer um país livre”.

O ROSTO DA ENTREVISTA
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MAIS UMA GUERRA
NA EUROPA

Território europeu encontra-se novamente envolvido numa guerra de consequências ainda difíceis de antecipar
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O TERRITÓRIO EUROPEU ENCONTRA-SE 
novamente envolvido numa guerra de con-
sequências ainda difíceis de antecipar. Não 
bastaram duas guerras mundiais. Esta guerra 
tem por fim inviabilizar uma possível adesão 
da Ucrânia à NATO. Acossada pelas ameaças 
ao seu território colocadas pelos sistemas an-
timíssil instalados próximo da sua fronteira, 
capazes de atingir Moscovo e São Petersburgo, 
submarinos nucleares norte-americanos no 
norte da Noruega, e o aumento das atividades 
navais da Aliança no Mar Negro, Moscovo pre-
tende garantir que a NATO não vai continuar 
a expandir-se para Leste, nem vai continuar a 
colocar sistemas de armas ofensivos próximo 
das suas fronteiras, garantias que a Casa Bran-
ca não está disposta a dar. 
Por isso, o governo de Moscovo não está dis-
posto a permitir a adesão da Ucrânia e da Geór-
gia à NATO. Trata-se de uma questão conside-
rada existencial para a Rússia. Ficaria numa 
situação de extrema vulnerabilidade noutras 
regiões, nomeadamente no Cáucaso. Abriria 
um precedente sem fim à vista. Seria o fim da 
Rússia como potência. De igual modo, os EUA 
não permitirão que uma potência rival estabe-
leça bases militares na América Central, ou a 
China em regiões próximas do seu território, 

que considere ameaça direta ao seu território.
Neste plano inclinado descendente em que nos 
encontramos, as lideranças políticas europeias 
parecem não estar a   perceber o que está real-
mente em causa. A possibilidade de o conflito 
russo-ucraniano vir a extravasar o quadro re-
gional é real. Moscovo tem vindo a alertar há 
cerca de 30 anos para este problema. As preo-
cupações, os alertas e os protestos russos não 
foram ouvidos, aumentando o nível de ameaça 
percebido por Moscovo. A oposição da Rússia 
ao alargamento da NATO tem sido erradamen-
te atribuída ao espírito maléfico de Putin. É um 
problema securitário existencial, vital para a 
Rússia, que extravasa o poder de quem, num 
dado momento, se senta no Kremlin. 

QUIMERA CHAMADA UNIÃO EUROPEIA
A União Europeia (UE) empenhou-se pouquís-
simo em evitar o aprofundamento desta crise 
que nos levou à guerra, talvez pensando que 
poderia ser imune às suas consequências. Os 
efeitos começam já a bater-lhe à porta. A on-
da de sanções à Rússia teria necessariamente 
um efeito boomerang. A expulsão da Federação 
Russa do sistema SWIFT vai ter consequências 
devastadoras para a Rússia,  mas também pa-
ra a Europa. Washington posiciona-se para fi-

Não sei o que será preciso acontecer mais para se perceber que a Rússia lutará 
até à exaustão das suas forças para impedir a entrada da Ucrânia e da Geórgia 
na NATO. Esse limite poderá não ter limite

CARLOS BRANCO*
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nalmente conseguir vender o seu shale gas aos 
europeus, consideravelmente mais caro do que 
o proveniente da Rússia. A inflação campeia, 
o euro desvalorizou relativamente ao dólar, 
as economias europeias continuarão a perder 
capacidade competitiva relativamente às asiá-
ticas. A perda de uns será o ganho de outros.
A Europa perdeu uma oportunidade única pa-
ra se afirmar como um ator relevante da cena 
internacional, atuando como mediador das di-
vergências geopolíticas entre os EUA e a Rússia, 
em vez de se eternizar no papel de deputy sherif, 
esvaziando de sentido as suas pretensões de au-
tonomia estratégica por que tanto tem pugnado.
A diplomacia europeia devia ter-se empenha-
do em pressionar o regime de Kiev para im-
plementar os acordos de Minsk, em particular, 
conceder autonomia ao Donbass, e condenar 
as políticas xenófobas de Kiev relativamente às 
suas minorias (russa, húngara, romena, etc.), 
com as quais tem tido uma inaceitável tolerân-
cia e complacência.
Mais importante que tudo, nesse papel de me-
diador, que nunca assumiu, a UE devia ter pro-
curado perceber as preocupações de segurança do 
“outro lado”, mesmo que não as compartilhasse. 
Sem as defender, devia ter procurado perceber a 
sua racionalidade, tanto securitária como geopolí-
tica, não deixando essas discussões cruciais sobre 
o seu futuro entregues exclusivamente à diploma-
cia bilateral dos EUA e da Rússia.
Igualmente grave, tem sido a ausência de es-
forços sérios da UE para promover políticas de 
“construção de confiança” em território euro-
peu, tanto no quadro da CSDP [Politica Comum 

de Segurança e Defesa da União Europeia, na si-
gla inglesa] como da NATO, e a falta de visão 
em promover uma ordem de segurança euro-
peia, que incluísse a Rússia. 
Em última análise, uma guerra na Europa legiti-
mará a presença militar norte-americana no con-
tinente, aumentando a dependência europeia de 
Washington a todos os níveis, em particular ao 
nível económico. O sonho de um projeto geopo-
lítico autónomo na Europa ficará condenado no 
curto e médio prazo, remetendo a Europa para 
um apêndice estratégico de Washington.

GREAT POWER POLITICS 
A explicação para esta guerra não se encontra 
em abordagens maniqueístas dos bons contra 
os maus, mas sim na geoestratégia, que tem in-
fluenciado de modo decisivo a política externa 
das grandes potências. Isso é bem visível no ca-
so norte-americano. A política da contenção da 
União Soviética adotada por Washington, nos 
tempos da Guerra Fria, elaborada e desenvolvi-
da por George Kennan, o arquiteto da estratégia 
americana para conter a União Soviética, forte-
mente inspirada nos trabalhos do geoestratega 
Nicholas Spykman, é um flagrante disso.
Mais recentemente, Zbigniew Brzezinski, con-

O GOVERNO DE MOSCOVO 
NÃO ESTÁ DISPOSTO 
A PERMITIR A ADESÃO 
DA UCRÂNIA 
E DA GEÓRGIA 
À NATO
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selheiro nacional de segurança do presidente 
Jimmy Carter, avançou no seu livro The Grand 
Chessboard (1997), com a teoria dos pivôs geopo-
líticos, considerando a Ucrânia um desses pivôs.
Segundo Brzezinski, a Ucrânia “é um pivô geo-
político porque sua existência como país inde-
pendente ajuda a transformar a Rússia. Sem 
a Ucrânia, a Rússia deixa de ser um império 
euroasiático… se Moscovo recuperar o controlo 
da Ucrânia, a Rússia recupera imediatamente 
a capacidade de se tornar num estado imperial 
poderoso, abrangendo a Europa e a Ásia.”
Este pensamento ajuda a compreender a ten-
são que se vive há, pelo menos, quinze anos 
naquele país. Falamos do confronto entre dois 
atores geoestratégicos de primeira grandeza: 
EUA e Rússia.
Foi um racional de natureza geostratégica que 
prevaleceu quando: (1) no culminar da “revolução 
laranja” (janeiro 2005), se instalou em Kiev um 
presidente pró-EUA (Viktor Yushchenko), “revo-
lução” essa revertida pelo voto popular com a elei-
ção de um presidente pró-Rússia (Viktor Yanoko-
vitch), em 2010; (2) a Administração Bush impôs, 
em 2008, na Cimeira da NATO, em Bucareste, 
o convite à Ucrânia e à Geórgia para aderirem à 
Aliança; (3) Viktor Yanokovitch, um presidente 
democraticamente eleito, foi derrubado em 2014 
através de um golpe de Estado orquestrado por 
Washington, perpetrado por grupos paramilita-
res neonazis, colocando no poder grupos nacio-
nalistas ucranianos anti-russos.
Não bastou ver, em Kiev, Victoria Nuland, se-
cretária de Estado adjunta para os Assuntos 
Europeus e Eurasiáticos, juntamente com Geo-

ffrey Pyatt, embaixador americano na Ucrâ-
nia, a distribuírem comida aos “revoltosos”, 
numa clara ingerência nos assuntos internos 
da Ucrânia. As credenciais democráticas do re-
gime instaurado na Ucrânia, em 2014, deixam 
muito a desejar, ao ponto da insuspeita Free-
dom House classificar a Ucrânia como um país 
apenas “parcialmente livre”, a mesma classi-
ficação atribuída ao governo filipino chefiado 
por Rodrigo Duterte. 
Dirigentes e analistas políticos russos – incluin-
do reformistas liberais – têm vindo ao longo dos 
anos a avisar que tornar a Ucrânia ou a Geórgia 
clientes securitários dos EUA ou membros da 
NATO seria cruzar uma linha vermelha, de que 
resultaria um perigo de guerra. Essas advertên-
cias foram ecoadas por George Kennan, Henry 
Kissinger e outros estadistas americanos.
Embora os Estados sejam todos iguais, as gran-
des potências são mais iguais do que os outros 
Estados. A Rússia não está interessada exata-
mente numa esfera de influência, mas na cria-
ção de uma zona de segurança ao seu redor. Os 
temores russos sobre a expansão da NATO até 
à sua fronteira deviam ser compreensíveis para 
qualquer americano que tenha ouvido falar da 
Doutrina Monroe.

A EUROPA PERDEU 
UMA OPORTUNIDADE 
ÚNICA PARA SE AFIRMAR 
COMO UM ATOR 
RELEVANTE DA CENA 
INTERNACIONAL
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PROPOSTAS RUSSAS
Com o objetivo de encontrar soluções para a cri-
se, a Rússia apresentou dois projetos de tratados, 
um a Washington e outro à NATO. O primeiro, 
sobre um Pacto de Paz entre a Rússia e os EUA; 
e o segundo, sobre um pacto com a NATO.
Baseando-se no igual direito à segurança para to-
das as nações e nos princípios da Carta das Nações 
Unidas, que proíbem a ameaça ou o uso da força, 
Moscovo propôs a Washington o abandono da 
expansão da NATO para Leste, nomeadamente a 
adesão de Estados que tivessem integrado a extin-
ta União Soviética, e a retirada de tropas da Alian-
ça dos países que pertenceram ao antigo bloco 
soviético. Os EUA e a Rússia não usariam aviões 
e navios equipados com armamento nuclear em 
regiões de onde se pudessem atacar mutuamente; 
e informariam sobre os movimentos dos seus sis-
temas de lançamento de armas nucleares.
De igual modo, a Rússia e os EUA comprome-
ter-se-iam a não utilizar mísseis de curto e mé-
dio alcance e armas nucleares fora dos seus ter-
ritórios nacionais nem em áreas dos seus terri-
tórios nacionais, a partir dos quais essas armas 
pudessem atingir o território da outra parte. 
Isto aplica-se à instalação dos sistemas Aegis na 
Polónia e na Roménia, colocando Moscovo e 
São Petersburgo no seu alcance.
Relativamente à NATO, a Rússia propôs um 
tratado de segurança, no qual as partes não se 
considerassem adversárias ou inimigas e, co-
mo tal, se consultassem regularmente sobre 
questões de segurança e informassem mutua-
mente da realização de exercícios e manobras 
militares. O dispositivo de forças militares de-

via limitar-se ao que estava em vigor à data de 
27 de maio de 1997. As partes comprometer-
-se-iam a não colocar mísseis de curto e médio 
alcance em zonas que lhes permitissem atingir 
o território da outra parte. E a NATO cessaria o 
seu programa de alargamento para Leste.
Tanto os EUA como a NATO mantiveram-se 
inflexíveis perante as propostas russas, conti-
nuando determinados em prosseguir a política 
de “porta aberta”, rejeitando a possibilidade de 
retirar da agenda a adesão da Ucrânia à Alian-
ça. A possibilidade de regressar ao statu quo de 
1997 foi considerada não negociável.

GUERRA NÃO EVITADA
A partir de 2014, a Ucrânia tornou-se uma 
ponta de lança das políticas norte-americanas 
anti-Rússia. A intervenção sistemática e conti-
nuada dos EUA nos assuntos internos da Ucrâ-
nia não passou despercebida à Rússia, em par-
ticular o fornecimento massivo, durante estes 
anos, de armamento a Kiev. Ainda em 2014, a 
Rússia invadiu a Ucrânia e ocupou a Crimeia. 
E, tal como previsto num diálogo de Boris Ielt-
sin com Bill Clinton, em 1995, a presente li-
derança russa considerou que tinha chegado a 
hora de ser ouvida com estrondo.
Putin julgou que poderia, através de uma ma-
nobra em que conjugaria a ação diplomática 
com uma demonstração de força, resolver o 
impasse de 20 anos causado pelo alargamento 
da NATO a Leste, a qual não parou com a sua 
política de porta aberta e dos oito anos de ouvi-
dos de mercador relativamente à implementa-
ção dos acordos de Minsk.
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Em  dezembro de 2021, relembre-se, o ministro 
russo dos Negócios Estrangeiros tornou público 
dois projetos de acordos com os EUA e com a 
NATO, onde pontificavam as garantias de segu-
rança que a Rússia pretendia ver salvaguardas. 
Entre outras, a não adesão da Ucrânia à NATO. 
Os pedidos de garantia foram rejeitados, pelos 
EUA e pela NATO, não havendo lugar a qualquer 
convergência ou princípio de entendimento.
O caldo entornou-se definitivamente no dia 19 
de  fevereiro de 2022, na Conferência de Segu-
rança de Munique: o presidente Zelenski ma-
nifestou a intenção de renunciar ao protocolo 
de Budapeste, abdicando da sua neutralidade 
(na verdade, já o tinha feito quando inscreveu 
na sua Constituição a ambição de aderir à NA-
TO), abrindo a possibilidade de a Ucrânia se 
rearmar nuclearmente. Esta intervenção foi 
aplaudida de pé pela audiência. Moscovo já ti-

nha denunciado por diversas vezes a pretensão 
da Ucrânia em possuir armamento nuclear. 
Tem a tecnologia desenvolvida pela URSS e os 
meios de lançamento. Desconhece-se se terá 
recebido ajuda externa para tal.
Em represália pelo discurso de Zelenski, em 
Munique, agravado pela ausência de respostas 
sobre as pretensões ucranianas de aderir à NA-
TO, e aparentemente assumindo um ponto de 
não retorno, Putin anuncia no dia 21 de feverei-
ro que ia reconhecer a independência das re-
públicas de Donetsk e Lugansk, argumentando 
que “tem todo o direito de tomar medidas de 
retaliação para assegurar a nossa segurança [da 
Rússia]. É exatamente isso que faremos.”

E DEPOIS DA ÚLTIMA GOTA?
Com a situação ao rubro, a sinalização pública 
e aclamada do patamar nuclear por Zelenski e 

A possibilidade de o conflito russo-ucraniano vir a extravasar o quadro regional é real. Na foto, jovens erguendo bandeiras 
nacionais  de várias regiões do mundo manifestaram-se em Lisboa para apelar à paz na Ucrânia 
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o abandono dos protocolos de Budapeste pode 
ser lida como um evento saliente. O que até aí 
era visto por alguns especialistas (nos quais me 
incluo) como estando para além dos limites do 
provável, isto é, uma invasão generalizada da 
Ucrânia, tornou-se um facto novo. Após este 
conspícuo momento (pouco enfatizado nos me-
dia “ocidentais”) percebeu-se claramente que a 
situação se tinha alterado, e que os esforços di-
plomáticos de última hora tinham falhado.
Se era possível vislumbrar algo na neblina, an-
tes do início do conflito, era a certeza de que o 
Ocidente ajudaria a Ucrânia, mas que não iria 
assumir com sangue as ansiedades ucranianas. 
Os EUA instigaram a confrontação ucraniana 
com a Rússia, sabendo que não estariam dis-
poníveis para combater a seu lado. O mesmo 
aconteceu com a UE, que andou estes anos to-
dos a encorajar os ucranianos, sabendo que na 
hora da decisão não se iria apresentar ao lado 
de Kiev. Os atos heroicos no campo de batalha 
seriam deixados para os ucranianos.
A Zelenski foi dado o papel de peão num trans-
cendente xadrez geoestratégico de Great Power 
Politics, que lhe escapa, não passando de um 
mandatário de agendas que ultrapassam lar-
gamente os interesses securitários do Estado 
ucraniano, submetendo a sua população a um 
risco securitário extremo. Podia ter tomado os 
acontecimentos ocorridos na Geórgia no ano 
de 2008 como um dado adquirido e empreen-
dido uma “Estratégia de Nash”, i.e., dada a es-
tratégia dos outros, qual a sua melhor resposta?
Todos estes desenvolvimentos empurraram a 
Rússia para um jogo de soma negativa. Neste 

cenário, Moscovo pode até jogar para perder, 
desde que o oponente do outro lado do tabulei-
ro perca também.
Parece insólito acreditar que a Ucrânia sozi-
nha poderá vencer militarmente a Rússia, in-
dependentemente do armamento que lhe for 
proporcionado. Essa ajuda tornará certamen-
te mais oneroso o esforço de ocupação russa, 
mas devido à sua massa, a Rússia muito pro-
vavelmente ganhará militarmente. Por mil e 
uma razões, a Rússia não se pode dar ao luxo 
de uma derrota no território da Ucrânia, como 
aconteceu com os americanos no Afeganistão. 
Não parece estar em causa a vitória russa sobre 
os ucranianos, mas o custo que essa vitória po-
derá comportar (com os concomitantes efeitos 
destrutivos no terreno).
Não sei o que será preciso acontecer mais para 
se perceber que a Rússia lutará até à exaustão 
das suas forças para impedir a entrada da Ucrâ-
nia e da Geórgia na NATO. Esse limite poderá 
não ter limite.
Tudo isto lembra as recentes palavras de John 
Matlock, o último embaixador dos EUA na UR-
SS: estas lideranças parecem não estar à altura 
daquelas que resolveram a Crise dos Mísseis de 
Cuba. Não restam hoje quaisquer dúvidas de 
que Washington sabia que, se não fosse satisfei-
ta a principal reivindicação russa – a não adesão 
da Ucrânia à NATO e o seu estatuto de neutra-
lidade estratégica – algo de muito definitivo iria 
ocorrer. Optou por não fazer nada para o evitar.

*Major-general do Exército na situação de reserva, 
membro da direção da A25A. 
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O ALMIRANTE ALEMÃO DISSE em alta voz 
o que muitos pensam mas não exprimem: que 
a integração da Crimeia na Rússia era um facto 
consumado. Esta ousadia valeu-lhe a demissão 
do cargo, mas significou o espírito pragmático 

do militar que constata a atitude hipócrita do 
Ocidente em relação à anexação da Crimeia, 
diferente daquela que assume perante uma 
eventual anexação das regiões fronteiriças do 
Donbass.

A INVIOLABILIDADE DAS FRONTEIRAS: 

DOGMA OU EXPEDIENTE?
A evolução da situação na Ucrânia, com uma invasão maciça pela Rússia de todo 
o seu território, vai muito além de uma mera rectificação de fronteiras mal traçadas, 
herdadas do passado, e indica claramente a vontade da Rússia de condicionar as políticas 
dos países que lhe estão próximos, em particular os que pertenciam à União Soviética

JOÃO FALCÃO DE CAMPOS*

O traçado algo artificial das fronteiras entre as diversas repúblicas explicam ainda a guerra relâmpago entre 
a Rússia e a Geórgia pela posse das Ossétias
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A invasão da Ucrânia pela Rússia resultará numa 
eventual anexação das regiões onde predominam 
populações de origem russa - as Repúblicas Po-
pulares de Donetsk e de Lugansk, actualmente 
em dissidência com o governo ucraniano. Ainda 
por cima, tal atitude cria um grande equívoco nas 
relações com esse governo, pois para ele não há 
qualquer diferença entre a Crimeia e o Donbass, 
ambos devem ser recuperados no seio da nação 
ucraniana, enquanto pela actual atitude do Oci-
dente os dois problemas são tratados aparente-
mente de forma desigual.
Vale a pena debruçarmo-nos um pouco sobre 
as origens deste conflito entre a Ucrânia e a 
Rússia que se enquadra no conjunto de todos 
os conflitos que se têm verificado desde a im-
plosão da antiga URSS.
A União Soviética era constituída por 15 repú-
blicas: as quatro “europeias” - Rússia, Ucrânia, 
Bielorrússia e Moldávia, esta última anexada 
definitivamente após a II Guerra Mundial à 
custa da derrotada Roménia; as três bálticas - 
Estónia, Letónia e Lituânia; as três do Cáuca-
so - Geórgia, Arménia e Azerbaijão; e as cin-
co “asiáticas”, Turquemenistão, Cazaquistão, 
Quirguizistão, Tadjiquistão e Usbequistão.
Todas estas antigas repúblicas tinham os seus ór-
gãos de poder local, mas no fundo quem decidia 
o que era importante para elas era o poder central 
soviético em Moscovo. Muitos no Ocidente só se 
aperceberam da existência de uma República da 
Rússia diferente do todo soviético quando um seu 
dirigente, Boris Ieltsin, aproveitou a ocasião para 
empurrar para os compêndios da História o pré-
mio Nobel da Paz Mikhail Gorbatchov!

FRONTEIRAS ARTIFICIAIS
As fronteiras das 15 repúblicas tinham um 
valor muito relativo, como se pode confirmar 
precisamente em relação à Crimeia. Esta re-
gião conquistada pelo Império Czarista às po-
pulações tártaras aí habitantes, que foi palco 
de uma guerra com a Inglaterra e a França no 
século XIX, colonizada maioritariamente por 
russos, sede da importante base naval russa 
de Sebastopol, só foi integrada na República 
da Ucrânia em 1954 por decisão do então di-
rigente máximo soviético, o ucraniano Nikita 
Khrushchov, o mesmo a quem o presidente 
Kennedy impediu de instalar os seus mísseis 
em Cuba! Para ele, russos e ucranianos eram 
todos soviéticos e nunca lhe deve ter passado 
pela cabeça que algumas décadas depois isso 
iria ser diferente.
O traçado algo artificial das fronteiras entre 
as diversas repúblicas explicam ainda a guer-
ra relâmpago entre a Rússia e a Geórgia pela 
posse das Ossétias, em que o então presidente 
da Geórgia, actualmente preso no seu país por 
outras razões, mandou invadir a República Au-
tónoma da Ossétia do Sul em dissidência com 
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a Geórgia, o que provocou a reacção da Rússia, 
que rapidamente não só lhe impediu tal desíg-
nio como anexou a Ossétia do Sul, corrigindo 
assim, aparentemente, o traçado de uma fron-
teira que dividia uma mesma etnia.
Também as duas guerras que já se verifi-
caram entre a Arménia e o Azerbaijão por 
causa da região do Nagorno-Karabakh, têm 
origem num traçado fronteiriço que não res-
peitava a origem das populações que viviam 
nesse território. No primeiro conflito, a Ar-
ménia não só apoiou a autonomia das zo-
nas do Azerbaijão com forte implantação de 
população arménia, como também ocupou 
a zona do Azerbaijão que permitia a conti-
nuidade geográfica dos territórios de popu-
lação arménia. Já no conflito mais recente, o 
Azerbaijão, fortemente armado graças à ren-
da petrolífera e ajudado militarmente pela 
muçulmana Turquia, recuperou grande par-
te do território anteriormente perdido e só a 
intervenção da Rússia impediu a sua recu-
peração total. Mais um problema que ficou 
para resolver no futuro, como é igualmente 
o da Transnístria em relação à Moldávia!
No fundo, o que para uns é uma violação das fron-
teiras existentes, para outros é uma mera rectifica-
ção do traçado de fronteiras que não respeitam a 
vontade das populações que elas separam.

ALTERAÇÕES A LESTE
Tendo em atenção todas as alterações dos tra-
çados fronteiriços que se têm verificado no 
mundo desde o final da I Guerra Mundial é 
de se perguntar: até que ponto o tão apregoado 

princípio da inviolabilidade das fronteiras dos 
países pode ser considerado como alguma coi-
sa de intocável, sem tomar em consideração as 
circunstâncias que levaram ao traçado dessas 
fronteiras?
Na própria Europa, quase todos os países do 
Leste sofreram grandes alterações das suas 
fronteiras após a II Guerra Mundial. O caso 
mais notável é o da Polónia, que perdeu as 
zonas do leste, com forte ocupação de bielo-
russos, e ganhou, em compensação, as zonas 
a ocidente que pertenciam tradicionalmente 
à Alemanha. A ocupação destas zonas foi 
facilitada pelo êxodo maciço das populações 
alemãs que temiam as represálias dos sovié-
ticos recordando a forma como agiram as SS 
e a Wehrmacht durante a ocupação da União 
Soviética. Os poucos que não o fizeram fo-
ram mais tarde encorajados pelos polacos a 
refugiarem-se na Alemanha, mas ainda há 
alemães para quem estes territórios devem 
voltar à mãe-pátria!
Mais perto de nós, a implosão da Jugoslávia, 
fortemente apadrinhada pela Alemanha no 
que diz respeito à Eslovénia e à Croácia, as duas 
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repúblicas de maioria católica antigamente in-
tegradas no Império Austro-Húngaro, é outro 
exemplo do desrespeito por aquele solene prin-
cípio, mas desta vez justificado por permitir a 
realização do desejo à independência das di-
versas repúblicas constitutivas da Jugoslávia. 
Se das seis repúblicas que a constituíam, três 
se separaram sem grandes conflitos e respei-
tando as respectivas fronteiras, a Eslovénia, o 
Montenegro e a Macedónia, já na Bósnia-Her-
zegovina, em que se misturavam croatas, sér-
vios e bósnios, a sangrenta guerra que ocorreu 
entre as três etnias, com a prática de crimes de 
guerra, limpeza étnica, etc. por todas as partes 
em conflito, e que só aparentemente está resol-
vida, como provam as recentes manifestações 
de autonomia da zona sérvia da Bósnia e a sua 
vontade de se integrar na própria Sérvia.
A posterior guerra do Kosovo, em que a NA-
TO forçou a Sérvia a aceitar a independência 
desta região autónoma considerada o berço da 
Sérvia, é mais um exemplo de que para respon-
der ao desejo das populações se não respeita 
o princípio da inviolabilidade das fronteiras. 
Com o pormenor difícil de aceitar pela Sérvia 
de que as populações, neste caso, são o fruto 
de uma prolongada imigração mais ou menos 
ilegal da vizinha Albânia! 

NOUTROS CONTINENTES
Outros exemplos podem ser dados noutros con-
tinentes, como a separação conflituosa do Ban-
gladesh do Paquistão, na Ásia, ou ainda a mais 
antiga guerra do Chaco, que privou a Bolívia do 
seu acesso ao Pacífico, na América do Sul. No en-

tanto, foi em África – embora o princípio da invio-
labilidade das fronteiras tenha sido inicialmente 
defendido no seio da ONU para prevenir uma 
possível proliferação de correcções das fronteiras 
legadas pelos países coloniais -, onde os nascentes 
estados surgiram como cogumelos na segunda 
metade do século XX.
As fronteiras das colónias tinham sido traçadas 
segundo os interesses e as oportunidades dos 
países europeus que dividiram o continente 
entre eles, sem consideração por quem já lá 
vivia antes. O caso da Gâmbia, pequeno e es-
treito país ao longo de um rio que entra pro-
fundamente no território do Senegal, é o mais 
curioso de todos, pois traduz a intrusão da co-
lonização inglesa no seio da francesa. Com o 
surgir das numerosas independências havia o 
perigo de os novos países quererem corrigir as 
suas fronteiras com o recurso à força, o que se 
quis evitar a todo o custo. As secessões do Ka-
tanga e do Kassai do Sul na República Demo-
crática do Congo, ou a guerra do Biafra na Ni-
géria, foram tentativas falhadas de correcção de 
fronteiras. No entanto, há já um exemplo mais 
recente que teve êxito: a separação do Sudão da 

MAIS UMA RAZÃO 
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À MESA DAS NEGOCIAÇÕES
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sua parte meridional, dando lugar à formação 
do Sudão do Sul. A actual guerra em curso na 
Etiópia pode vir a ser um outro exemplo de fu-
tura rectificação de fronteiras.
Seria, portanto, de elementar prudência que, 
perante conflitos entre nações com fronteiras 
comuns, se tenha em consideração, para uma 
possível solução à mesa das negociações, as 
circunstâncias históricas que podem estar na 
origem do conflito, e não se invocar como prin-
cípio de natureza quase divina a inviolabilidade 
das fronteiras dos Estados. A da divisão ami-
gável da Checoslováquia em República Checa 
e em Eslováquia é um caso único, que merece 
o maior respeito e admiração, mas que dificil-
mente se repetirá no mundo.
A evolução da situação na Ucrânia, com uma 
invasão maciça pela Rússia de todo o seu terri-
tório, vai muito além de uma mera rectificação 

de fronteiras mal traçadas, herdadas do passa-
do, e indica claramente a vontade da Rússia de 
condicionar as políticas dos países que lhe es-
tão próximos, em particular os que pertenciam 
anteriormente à União Soviética. A Rússia pre-
tende, no fundo, que todos sigam o exemplo da 
Finlândia, que desde o fim da II Guerra Mun-
dial conhece a dificuldade de gerir uma fron-
teira com uma grande potência como a Rússia.
Mais uma razão para encarar o problema da 
alteração de fronteiras quando é ainda possível 
fazê-lo, à mesa das negociações, e não deixar 
avolumar os problemas ao ponto de servirem 
de alibi para o desencadear de guerras sangren-
tas como a actual em curso na Ucrânia. 

*Capitão- de-Mar-e-Guerra na reforma 
e antigo vice-presidente da direção da A25A.

Também as duas guerras que já se verificaram entre a Arménia e o Azerbaijão por causa da região do Nagorno-Karabakh, 
têm origem num traçado fronteiriço que não respeitava a origem das populações que viviam nesse território. Na foto, 
soldados ostentam a bandeira do Azerbaijão em Nagorno-Karabakh
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Foi esta geração de Abril que de forma sublime devolveu a liberdade e a palavra ao povo português. Na foto, dois 
Capitães de Abril, Otelo Saraiva de Carvalho e Martins Guerreiro, entre jovens que já nasceram em liberdade 
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GERAÇÃO 
DE ABRIL
A primeira década da democracia, em que os militares foram o garante 
da estabilidade, possibilitou aos portugueses a escolha do espaço europeu 
como modelo político e económico

LUÍS AUGUSTO SEQUEIRA*
A ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL, fundada em 
21 de Outubro de 1982, tem sido, nos seus 40 
anos de existência, uma defensora consequen-
te dos valores da liberdade, da cidadania e da 
justiça social.
O 25 de Abril de 1974, da exclusiva responsabi-
lidade dos militares, surpreendeu o mundo pela 
sua originalidade: pela primeira vez na história de 
Portugal, as Forças Armadas tomaram a iniciativa 
de derrubar um regime e devolver o poder aos ci-
dadãos logo que criadas condições para tal. 
Assim, terminada a guerra colonial, apro-
vada a Constituição da República e esta-
bilizadas as instituições democráticas, os 
militares respeitaram o compromisso assu-
mido entre eles e regressaram aos quartéis. 
Foi esta Geração de Abril, composta por al-
gumas centenas de jovens oficiais ingressa-

dos nas Academias Militares na década de 60 
que, de forma sublime, devolveu a liberdade e 
a palavra ao povo português: os cidadãos, em 
eleições livres e democráticas, passaram a es-
colher os seus legítimos representantes para os 
órgãos de soberania, passando a Assembleia da 
República a ser a sede da democracia e a Cons-
tituição da República  Portuguesa a lei das leis.  
Basta ler o programa do então Movimento 
das Forças Armadas, em que os objetivos  se 
centraram nos paradigmáticos 3 DDD – des-
colonizar, democratizar e desenvolver – e nas 
medidas essenciais, classificadas em imediatas 
e a curto prazo, para facilmente se concluir da 
importância e dimensão das mudanças neces-
sárias, particularmente nas áreas económicas e 
sociais. As medidas a longo prazo ficaram, na-
turalmente, para serem definidas pelos futuros 
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órgãos de governo eleitos pelos cidadãos. 
A primeira década da democracia, em que os 
militares foram o garante da estabilidade, pos-
sibilitou aos portugueses a escolha do espaço 
europeu como modelo político e económico.

NOVOS PONTOS DE PARTIDA
Portugal passou a fazer parte da União Euro-
peia, na expectativa de que o novo percurso a 
realizar permitisse alcançar os níveis de desen-
volvimento anunciados, cabendo aos governan-
tes definir uma estratégia, estabelecer as priori-
dades e tomar as necessárias decisões políticas. 
Regressados ao espaço europeu e cumpridos 
dois objectivos do programa inicial – desco-
lonizar e democratizar – o paradigma passou 
a ser o desenvolvimento, que se desejou sus-
tentável e criador de riqueza para o nosso país. 
Foi o período das grandes transformações, dos 
fundos estruturais e do progresso tecnológico.
Os aspectos mais relevantes verificaram-se na 
educação e na saúde, áreas em que Portugal te-
ve progressos notáveis passando a ser referên-
cia internacional em alguns sectores. 
Antes da entrada no Euro, Portugal era já um 
país moderno e os indicadores de desenvolvi-
mento humano tiveram progressos acentuados 
em pouco mais de duas décadas. 
Iniciado o século XXI, Portugal, embalado pela 
União Europeia, submete-se à sua política e, 
como país economicamente mais frágil, é fi-
nanceiramente dominado.
Sem estratégia, sem economia sustentável, sem 
audácia, passa a ser dirigido pelas instituições 
europeias. A política passou a depender da eco-

nomia e esta dos mercados que, sem ética nem 
moral, visam apenas a especulação financeira. 
Os dirigentes nacionais perdem autonomia, ig-
noram a realidade do país e passam a obedecer 
aos normativos das instituições europeias. 
Tanto esforço, tanta generosidade, tanta es-
perança, para, de forma abrupta, e a pretexto 
da crise financeira, assistirmos à tentativa de 
regresso a um passado indesejável, sem garan-
tias de defesa dum projecto europeu em que 
o estado social é parte integrante. Não é esta a 
Europa que queremos. Queremos uma Euro-
pa com um projecto de paz e de justiça, uma 
Europa que ponha em primeiro lugar a digni-
dade da condição humana. Queremos um país 
onde a verdade, a bondade, a cultura, a justiça, 
a solidariedade e a sabedoria sejam factores de 
progresso e valores da democracia. 
Lembrar o passado, construir o presente e pre-
parar o futuro são ações obrigatórias na escolha 
dos CAMINHOS PARA O FUTURO.
Condicionados por sucessivas crises, sanitária, 
económica, social, numa conjuntura europeia 
de guerra, é prioritário definir novos pontos de 
partida para a construção de um futuro digno 
para as novas gerações, em que a esperança 
vença o medo, a dignidade humana prevaleça e 
os portugueses possam encontrar, na sua terra, 
um futuro melhor.

*Major-general, 
sócio fundador e presidente 
do conselho fiscal da A25A, 

membro das ordens 
dos economistas e dos engenheiros
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MUITOS IDEÓLOGOS DE DIREITA (de di-
versos calibres) se têm comprazido nos últimos 
quinze anos a declarar a esquerda morta, agoni-
zante, inútil ou, no limite, desacreditada e inca-

paz. Na realidade, o discurso de natureza eco-
nómica e financeira nos areópagos e nos media 
ofuscou de tal forma os debates sobre o político 
e o social, que os obrigou a concentrarem-se so-

PARA QUE SERVE 
A ESQUERDA?
Temos de entender que só através da livre expressão da cidadania se pode vencer 
a opressão, o obscurantismo, a arrogância, o medo. Esta é a nossa verdade, pela 
qual devemos combater no mundo multipolar do século XXI

JOÃO CARAÇA*

A herança cultural legada por este período histórico é a de que a soberania reside no povo e não na figura de um qualquer 
monarca. Não podemos senão conservá-la e defendê-la, transformando-a sempre para melhor
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bre o tema do uso e da aquisição dos recursos, 
desviando-os das suas áreas normais de inter-
venção: a gestão de conflitos e a negociação, a 
redistribuição da riqueza e a coesão. As grandes 
questões sociais foram “desvalorizadas” pela 
proeminência dos interesses dos negócios. 
Porém, esta deriva neoliberal, apoiada nos “êxi-
tos” da globalização, não conseguiu tornar o 
mundo melhor nem governá-lo – os resultados 
estão à vista. Mais, o seu efeito principal foi pro-
porcionar a emergência da China na cena in-
ternacional, através dos mesmos mecanismos 
que os americanos e os europeus utilizam, só 
que com maior eficiência. Esta suprema ironia 
vai ser paga bem cara pelos ocidentais.
É que não nos podemos esquecer de que antes 
da revolução francesa não havia (o conceito de) 
“cidadãos” em nenhuma parte da Terra, mas 
apenas (o de) “súbditos”. Por este motivo, a 
herança cultural que este período histórico nos 
legou – a de que a soberania reside no povo e 
não na figura de um qualquer monarca – é tão 
fundamental. Não podemos senão conservá-
-la e defendê-la, transformando-a sempre para 
melhor.

SOBERANIA POPULAR
A ideia de soberania popular define a esquerda 
desde que esta “nasceu” há dois séculos. É uma 
ideia que está na base de 200 anos de luta per-
manente pela obtenção de condições de igual-
dade para todos, no contexto de um sistema-
-mundo capitalista que se desenvolve desde os 
alvores da modernidade (há 500 anos). E que 
vai continuar a evoluir não se sabe como. 

O que sabemos é que a democracia represen-
tativa em que vivemos no ocidente resultou da 
necessidade de compatibilizar a igualdade po-
lítica (indispensável para legitimar a liquidação 
dos privilégios senhoriais bem como a abolição 
da escravatura) com a desigualdade económica 
(inerente ao modo de acumulação capitalista). 
As constituições dos nossos Estados-nações de-
fendem os direitos do cidadão e da proprieda-
de. Estes processos não aconteceram por acaso. 
Nem por um mecanismo universal. Sabemos 
também que a liberdade de expressão do pen-
samento pressupõe a liberdade religiosa e que 
para que esta seja real, haverá que separar de 
facto o Estado das igrejas. As respostas histó-
ricas encontradas a este respeito pelos vários 
países ocidentais são diversas. Não há aqui 
igualmente nenhuma solução universal.
Os países do ocidente souberam acumular 
riqueza durante estes 200 anos como nunca 
antes acontecera. Conseguiram gerir práticas 
antagónicas numa sociedade em industrializa-
ção acelerada, através de um sustentado cres-
cimento económico. Claro que esta evolução 
foi pontuada por graves crises estruturais e por 

A IDEIA 
DE SOBERANIA 
POPULAR DEFINE 
A ESQUERDA DESDE 
QUE ESTA “NASCEU” 
HÁ DOIS SÉCULOS
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guerras terríveis que vieram alterar sobretudo 
a localização geográfica do centro do poder do-
minante do sistema-mundo em evolução. 
A promessa política da esquerda foi sempre 
clara: tomar o poder para, depois, transformar 
o mundo. As duas guerras mundiais do sécu-
lo XX destruíram a hegemonia dos europeus, 
mas as “crises do petróleo” vieram mostrar que 
a esquerda, pelo menos na sua declinação so-
cial-democrata, não transformara o mundo. A 
implosão do império soviético veio agravar esta 
situação. Aparentemente, a esquerda perdera o 
seu sentido. Porém, o levantamento neoliberal 
depressa se esfumou como outra qualquer ilu-
são. Deveremos pois submeter-nos aos novos 
senhores do mundo numa vistosa parceria glo-
bal, cujas regras são ditadas bem longe e sem 
nosso conhecimento? Será que a luta de tantos 
milhões de homens e mulheres, bem como os 
sofrimentos por que passaram os nossos pais e 
avós, vão ficar perdidos? 
Não podemos permitir tal descalabro. A evolu-
ção não se compadece com os que não deixam 
descendentes. É que não há fatalidade na histó-
ria: apenas esforço (muito), lucidez e coragem. 
Nada mais.

EXPRESSÃO DA CIDADANIA
Temos de entender que só através da livre ex-
pressão da cidadania se pode vencer a opres-
são, o obscurantismo, a arrogância, o medo. 
Esta é a nossa verdade, pela qual devemos com-
bater no mundo multipolar do século XXI. Um 
tremendo esforço, lucidez e coragem colectivos 
precisam de ser mobilizados para esta causa. 

Temos de fornecer às gerações futuras uma 
grelha de leitura do presente que acomode es-
tes princípios, que as faça aspirar a viver num 
mundo melhor, mais justo e com paz. É para 
organizar o caminho para este grande objectivo 
que serve a esquerda. O mundo não pára de se 
transformar. Amanhã nasce um novo dia.
A incerteza que nos rodeia é de hoje e de sem-
pre. A comunicação em rede, a não-linearida-
de, a complexidade são as suas interfaces com 
as sociedades contemporâneas. Tecnologia, 
sistema social, organização económica, poder 
militar são diferentes aspectos da mesma rea-
lidade. É preciso arriscar, introduzindo novas 
regras no comportamento dos indivíduos, das 
instituições e das sociedades. Para sermos ca-
pazes de arriscar, para além das estritas mar-
gens do económico, medindo o futuro e trazen-
do de novo a esperança, só um programa de es-
querda pode servir. O da direita, esse mostra-se 
muito útil lá para os lados extremos do oriente. 

* Diretor do Serviço 
de Ciência da Fundação

 Calouste Gulbenkian 

É PRECISO ARRISCAR, 
INTRODUZINDO 
NOVAS REGRAS 
NO COMPORTAMENTO 
DOS INDIVÍDUOS, 
DAS INSTITUIÇÕES 
E DAS SOCIEDADES
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UM INVERNO
PRIMAVERIL

É tempo de dar às novas gerações as oportunidades de que necessitam e a que têm direito, afastando 
o pessimismo intencional e irracional dos mais velhos que tem tido um efeito devastador sobre a juventude. 
Na foto, jovens durante uma visita a uma exposição na A25A
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NESTE FINAL DE INVERNO que, na verda-
de, tem sido uma Primavera antecipada, três 
temas principais têm a ver mais directamente 
com a economia:
Ω em primeiro lugar, o controlo da pandemia, 

que parece assegurado desde que não sur-
jam novas variantes agressivas;

Ω em segundo lugar, a rápida recuperação 
económica, possibilitada por esse mesmo 
controlo da pandemia;

Ω em terceiro lugar – especificamente para o 
nosso País – o resultado eleitoral.

Vamos abordar sucessivamente estes três temas.
O controlo da pandemia é essencial para possibi-
litar a recuperação da economia e, depois da re-
cuperação, o seu funcionamento normal. A expe-
riência dos dois últimos anos permite-nos avaliar 
as consequências de uma pandemia, como a que 
sofremos, sobre a actividade económica.
O combate à propagação da doença exige um 
distanciamento social, que vai até ao extremo 
do confinamento, que se verificou e continua a 
verificar em algumas zonas (como por exemplo 
na China, quando surge um novo surto). O con-
finamento impede o contacto presencial que 
para muitos sectores de actividade é essencial.
É certo que houve uma adaptação muito rápi-
da a esta situação. E este é um dos aspectos a 
salientar, pelo menos para a experiência por-

tuguesa (mas penso que se verificou também 
nas outras economias dos países normalmente 
considerados desenvolvidos). 
Fala-se sempre muito da rigidez da nossa econo-
mia - ainda está por saber o que é que isso significa 
– mas a verdade é que demonstrou uma enorme 
flexibilidade na reacção à pandemia: o teletraba-
lho funcionou numa dimensão superior à previ-
sível, o comércio on line e o respectivo transporte 
de mercadorias teve um aumento muito rápido, 
os produtos necessários à prevenção das infec-
ções (máscaras desinfectantes, testes, etc.) depois 
de algum desnorte inicial recuperaram também 
muito rapidamente. Noutros níveis, igualmente 
se revelou a flexibilidade: quer, na medida do que 
foi possível, a opção dos portugueses por destinos 
turísticos nacionais quer ainda na flexibilidade 
demonstrada na política económica, com os sub-
sídios ao lay off e ao desemprego, com a impor-
tante medida que foi a imposição das moratórias 
de créditos etc.. Ao contrário de outras situações 
difíceis (particularmente na decorrente do progra-
ma da Troika) a política macroeconómica, tanto 
na União Europeia (Comissão e Banco Central 
Europeu) como em Portugal, foi de uma correc-
ção exemplar.
Pese embora toda esta flexibilidade, a economia 
sofreu e sofreu muito. Em particular, como con-
sequência, quer das dificuldades que se verifica-
ram, a nível mundial, nas cadeias de fornecimen-

Ao contrário de outras situações difíceis (particularmente na decorrente do programa 
da Troika) a política macroeconómica, tanto na União Europeia (Comissão e Banco 
Central Europeu) como em Portugal, foi de uma correcção exemplar

JOÃO FERREIRA DO AMARAL*



56 O REFERENCIAL

SERIGRAFIA 
DE JOSÉ GUIMARÃES

Técnica: Serigrafia s/ papel Fabriano Tiepolo
Data: 2019
Dimensão: 90 x 70 cm
Mancha: 76x57,5 cm
Tiragem: 199 exemplares
Editor: Associação 25 de Abril
Impressor: Atelier Centro Português Serigrafia, Lisboa  

Por especial deferência do autor desta obra, foi possível estabelecer condições muito especiais 
para os Associados da A25A, sendo a relação de preços a seguinte:
>  Valor de venda ao público:  1.200,00€
>  Valor para Sócios da A25A: 900,00€

Nota: Para cada exemplar da serigrafia, será oferecida uma pasta para transporte/guarda



 O REFERENCIAL 57

to de certos produtos ou matérias-primas, quer do 
impacte negativo sobre o turismo e o transporte 
aéreo. Em Portugal, como em todos os outros 
países, isso foi visível. No entanto, convém salien-
tar a resiliência das redes logísticas de produtos 
essenciais que quando a doença se transformou 
em pandemia era, à partida, um sector de grande 
preocupação pelo risco de desarticulação que, fe-
lizmente não ocorreu. 
Se o pior foi evitado, a verdade é que não se 
pode esquecer que em 2020 se atingiu a maior 
queda da nossa economia, pelo menos nos úl-
timos cem anos (é difícil avaliar os efeitos da 
gripe espanhola, por não existir ainda, à data, 
contabilidade nacional). Esta queda sem prece-
dentes conduziu, contudo, a uma recuperação 
também ela sem precedentes. E isso leva-nos 
ao segundo tema.

CRESCIMENTO RÁPIDO
Neste inverno continuamos a assistir a uma re-
cuperação económica, que se iniciou em 2021 e 
que prossegue a um ritmo, como se disse, sem 
precedentes. A explicação deste ritmo, observável 
um pouco por todo o mundo, compreende-se fa-
cilmente. Se é verdade que a pandemia desarticu-
lou a actividade de alguns sectores, não é menos 
verdade que, contrariamente a um grande terra-
moto ou a uma guerra generalizada, não destruiu 
a capacidade produtiva. E assim, mal foi possí-
vel reduzir as restrições que a doença impunha 
a algumas actividades, o crescimento tornou-se 
muito rápido. A rapidez deste crescimento levou, 
como era previsível a um crescimento significati-
vo dos preços e a faltas de alguns produtos, agora 

devido a excesso de procura e não a redução da 
oferta como foi o caso em 2020. No entanto, é de 
admitir que, à medida que a recuperação se pro-
cessa e o crescimento económico se torna mais 
moderado, se reduza o crescimento dos preços. 
Compete à próxima primavera sossegar-nos (ou 
não) neste domínio. 

ELEIÇÕES
Quanto ao resultado eleitoral, a maioria abso-
luta gera uma responsabilização acrescida do 
governo. Temos, nos próximos anos, condições 
e oportunidade de darmos um impulso gran-
de ao crescimento económico: a recuperação 
mundial, os fundos comunitários, tanto os “tra-
dicionais” como os do Plano de Recuperação 
e Resiliência, permitem essa esperança. E, de 
uma vez, é tempo de dar às gerações mais jo-
vens as oportunidades de que elas necessitam 
e a que têm direito, afastando o pessimismo in-
tencional e irracional dos mais velhos que tem 
tido um efeito devastador sobre a juventude e 
que muitas vezes esconde uma mal disfarçada 
vontade de manter posições e negar oportuni-
dades aos mais novos. Vamos ver se o governo 
estará à altura de toda esta esperança.
Para terminar, um factor adicional de incerte-
za para o qual, no momento em que escrevo, 
não é possível avaliar a forma como evoluirá. 
Refiro-me à crise ucraniana. Se a evolução for 
no mau sentido, então a primavera não trará 
boas notícias para a economia.

* Professor Catedrático do Instituto 
Superior de Economia 

da Universidade Técnica de Lisboa

ABRIL    CAMINHOS PARA O FUTURO
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ELECTRICIDADE 
ACESA NA EUROPA

Cerca de 40% do gás natural na Europa vem da Rússia, ou seja, os ovos estão na realidade 
quase todos no mesmo cesto. Na foto, construção de gasodutos na Rússia para exportação 
do gás natural 
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DESDE O VERÃO DE 2021 tem-se vindo a as-
sistir a um grande aumento do preço da electri-
cidade na generalidade dos países da Europa. 
A título de exemplo, o preço do gás natural na 
Europa aumentou de cerca de 20 euros/MWh 
(megawatt-hora) no início de 2021 para cerca 
de 180 euros/MWh em Dezembro de 2021. 
Em Portugal, em Dezembro de 2021, o preço 
da electricidade no mercado grossista (Mibel) 
atingiu um máximo histórico de 383,67 euros 
por MWh. Desde então, devido ao conflito na 
Ucrânia, este aumentou ainda mais e prevê-se 
que continue esta tendência. Este aumento é 
preocupante não só porque penaliza os consu-
midores e as empresas, mas também porque o 
preço da electricidade é o que tem contribuído 
mais para o aumento da inflação (visto todos 
os sectores dependerem de electricidade, e se 
aumentam os custos com a electricidade, au-
mentam também os custos de produção). 

AS CAUSAS
As causas para o aumento dos preços da electri-
cidade são multifacetadas. Mas este aumento 
deve-se principalmente a uma combinação de 
preços elevados do gás natural vindo da Rús-
sia (com a guerra na Ucrânia este aumento irá 
como se disse acima acentuar-se ainda mais), 

baixas reservas de gás na Europa, procura ele-
vada de gás natural da China, o fecho de cen-
trais de carvão com o objectivo de diminuição 
das emissões de CO2, e um Inverno com pou-
ca chuva e vento, principalmente no norte da 
Europa. No caso da energia eólica e hidroelétri-
ca, o aumento de preços tem demonstrado, por 
um lado, o aumento da dependência da Europa 
nas energias renováveis e, por outro, a grande 
volatilidade das fontes de energias renováveis 
(quer em termos de fornecimento, quer em ter-
mos de preços). 
É certo que a meteorologia está fora do controle 
dos governos, embora estes tenham quota par-
te de responsabilidade nas alterações climáti-
cas. No entanto, os governos controlam parcial-
mente o fornecimento de electricidade. Aliás, 
foi com esse intuito que tem sido dado passos 
na liberalização do mercado de electricidade 
na Europa. De facto, um dos argumentos pa-
ra a liberalização do mercado de electricidade 
na Europa tem sido o de que cada país ficaria 
menos dependente das oscilações meteorológi-
cas locais, o que contribuiria para uma menor 
oscilação dos preços da electricidade. Ou seja, 
diversificar as fontes de fornecimento (como o 
ditado popular diz, não pôr os ovos todos no 
mesmo cesto) para reduzir riscos de forneci-

Os portugueses poderão, infelizmente, viver uma sequela de 2011, principalmente 
se a Europa não agir com solidariedade como exigem os tempos actuais 
de instabilidade política, comercial e, acima de tudo, militar

ARMANDO J. GARCIA PIRES 
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mento e de variação de preços. Por exemplo, 
se chove pouco num dado Inverno num dado 
país, esse país pode importar electricidade de 
um outro país onde tal não seja o caso, ou se tal 
é também o caso, de um outro país que produ-
za energia de outras fontes que não hidroelétri-
ca (por exemplo vento ou gás). O facto de este 
argumento estar a falhar neste Inverno, prova 
que os benefícios da liberalização não são tão 
claros como os vários governos europeus têm 
vindo a defender, e que esta liberalização ainda 
não acautelou totalmente o interesse dos con-
sumidores. 

MERCADO LIBERALIZADO
Um dos problemas do mercado liberalizado é 
o preço de referência para os consumidores ser 
principalmente determinado pelo preço spot 
da electricidade (i.e., preço “de hoje”) e não 
pelo preço forward (i.e. preço “de amanhã”), is-
to apesar de os produtores poderem comprar 
a eletricidade nos mercados forward. O preço 
spot tinha até hoje servido bem os consumido-
res porque nos últimos anos não tem havido 
grandes constrangimentos na produção de 
electricidade, o que tem resultado num preço 
spot relativamente baixo. No entanto, este pre-
ço spot revelou-se, como seria de esperar, uma 
má aposta quando os constrangimentos na 
produção surgiram neste Inverno. Isto faz lem-
brar a tal economia just in time que no início da 
pandemia pôs a descoberto as fragilidades da 
globalização. Em tempos normais, máscaras e 
mais acessórios médicos não precisam de ser 
armazenados pois não há constrangimentos 

de produção, mas em tempos de crise, não há 
produção para responder à procura o que leva 
a quebras de fornecimento, escassez, raciona-
mento, e preços muito elevados.
Outro dos problemas do mercado liberalizado 
europeu é ele depender em grande parte da 
Rússia. A título de exemplo, cerca de 40% do 
gás natural na Europa vem da Rússia (ou seja, 
os ovos estão na realidade quase todos no mes-
mo cesto). Mas esta dependência não impediu 
que a Europa, e em particular a Alemanha, qui-
sesse ficar ainda mais dependente da Rússia, 
ao iniciar a construção do gasoducto NORD 2 
Stream da Rússia para a Europa. 
O NORD 2 Stream foi sempre polémico por 
questões geoestratégicas. Em primeiro lugar, 
ele iria aumentar o poder negocial da Rússia 
sobre a Europa, uma vez que o fornecimento 
de gás à Europa ficava, como se disse, mais 
dependente da Rússia. Tal poderia revelar-se 
ainda mais problemático caso a Rússia decidis-
se usar o gás natural como arma diplomática. 
Em segundo lugar, o NORD 2 Stream pode-
ria desviar receitas que a Ucrânia recebe pela 
passagem do gás natural no seu território. Em 

OUTRO DOS PROBLEMAS 
DO MERCADO 
LIBERALIZADO 
EUROPEU É ELE 
DEPENDER EM GRANDE 
PARTE DA RÚSSIA



ABRIL    UM MUNDO NOVO

 O REFERENCIAL 61

último lugar, porque alguns países da NATO, 
principalmente os Estados Unidos, sempre se 
opuseram a este projecto, exactamente devido 
às duas razões apontadas anteriormente. Os 
últimos acontecimentos da guerra na Ucrânia 
vieram pôr a descoberto estes problemas.
A Alemanha, em vez de clarificar a sua estra-
tégia desde o princípio, manteve uma posição 
ambígua. Por um lado, afirmando que o NORD 
Stream 2 era um projecto privado de um con-
sórcio de empresas, que como tal não depen-
dia do Kremlin. Mas tal não é de todo verdade 
pois o principal investidor e beneficiário deste 

projecto é a empresa estatal russa Gazprom. 
Por outro lado, argumentando que a aprovação 
final dependeria do regulador da energia ale-
mão,  não seria, como tal, uma questão política, 
mas sim económica e legal. A Alemanha espe-
rava assim poder manter em cheque a Rússia, 
enquanto o projecto não fosse aprovado, ao 
mesmo tempo que mantinha aberta a esperan-
ça dos americanos de o projecto poder nunca 
vir a ser aprovado. 
Esta estratégia, como acontece na maior parte 
dos casos com estratégias ambíguas, revelou-se 
incorrecta. Primeiro, ninguém percebia como 

O NORD Stream2 foi sempre polémico por questões geoestratégicas. Em primeiro lugar, ele iria aumentar o poder 
negocial da Rússia sobre a Europa, uma vez que o fornecimento de gás à Europa ficava mais dependente da Rússia
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é que um projecto tão caro como este poderia 
não ser aprovado depois de construído. Se-
gundo, os mercados antecipando a quase certa 
aprovação, não anteviram que pudesse haver 
primeiro apenas um “soluço” na quase certa 
aprovação e depois um enterro definitivo do 
projecto. Mas foi isso que começou a acontecer 
este Verão -  primeiro dizia-se que isto se devia 
apenas ao regulador alemão por questões le-
gais, embora já então muitos suspeitassem de 
questões políticas relacionados com o regime 
de Putin.
De facto, falou-se na altura que Putin estava a 
provocar o aumento dos preços do gás na Eu-
ropa para assim forçar a Alemanha a aprovar o 
projecto. Com a invasão da Ucrânia pela Rús-
sia, o gasoducto foi, como todos sabemos, can-
celado pela Alemanha, o que veio a provar que 
em questões como a energia não se pode se-
parar a questão política da questão económica. 
Isto veio também dar razão aqueles que dizem 
que o gasoducto seria usado pela Rússia não só 
para asfixiar economicamente a Ucrânia, mas 
também como arma diplomática de chantagem 
da Rússia sobre a Europa (ou seja, se a Europa 
se puser no caminho da Rússia, quem paga são 
os consumidores europeus com aumentos dos 
preços da electricidade).
A Alemanha, então, ou foi ingénua ou foi ga-
nanciosa. Ingénua, porque pensou que inte-
grando mais a Rússia na economia europeia, 
diminuía o interesse na Rússia numa guerra. 
Mas a Rússia não é uma democracia, as ques-
tões económicas são facilmente postas em 
segundo lugar perante as questões políticas. 

Gananciosa, porque, como muitos analistas 
energéticos já afirmaram, não havia constran-
gimentos de exportação de gás via Ucrânia. 
A única razão seria talvez preços mais baixos 
do gás, mas mesmo isto não era certo pois os 
preços do gás dependem de mais factores que 
não só de gasoductos.  Em qualquer dos casos, 
e como já foi assumido por Annegret Kramp-
-Karrenbauer (antiga ministra da defesa no 
governo de Merkel), a Alemanha não fica bem 
na fotografia, porque mostrou que ela não se 
acautelou para garantir fornecimentos alterna-
tivos de electricidade e teve um visão geo-estra-
tégica da Rússia equivocada.

IMPACTOS NA ECONOMIA
Independentemente de tudo isto, o aumento do 
preço da electricidade vai em primeiro lugar afec-
tar os consumidores, especialmente os de meno-
res recursos. As pessoas ou têm a casa aquecida 
ou não têm, ou cozinham ou não cozinham, ou 
têm água quente ou não têm. Neste sentido, a 
electricidade, sendo uma comodidade de primei-
ra necessidade, os aumentos nos preços desta são 
altamente regressivos. No caso de Portugal há 

A ALEMANHA, 
EM VEZ DE CLARIFICAR 
A SUA ESTRATÉGIA 
DESDE O PRINCÍPIO, 
MANTEVE 
UMA POSIÇÃO 
AMBÍGUA
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uma agravante no que respeita aos preços da elec-
tricidade, visto ser o quarto país da Europa cuja 
população tem mais dificuldades em aquecer as 
habitações durante o Inverno. 
Segundo o Eurostat, em Portugal cerca de 17% 
dos habitantes não são capazes de manter as 
suas casas confortáveis a nível térmico durante 
o Inverno (a média na União Europeia (UE) é 
de cerca de 7%). Isto explica-se em parte pelo 
facto de muitas pessoas não terem condições 
económicas para cobrir os custos com aque-
cimento (salários baixos e grandes desigual-
dades económicas). Por outro lado, Portugal é 
um dos países da UE com os preços da electri-
cidade mais elevados. No entanto, ao mesmo 
tempo, o país tem um dos climas mais amenos 
da Europa. Se, mesmo assim, tantas pessoas 
sofrem de frio em casa, isto deve-se também à 
má qualidade da construção e mau isolamen-
to das casas em Portugal. E, também segundo 
o Eurostat, devido ao facto de Portugal ter na 
UE das habitações com níveis mais baixos de 
eficiência energética. Este facto deveria levar 
a uma reflexão profunda sobre as normas de 
construção das casas. Como este assunto já é 
falado há tantos anos e mesmo assim pouco se 
fez, não se pode apontar apenas o dedo a lobbies 
obscuros. Tal se deve também de em Portugal 
haver um enviesamento para as chamadas 
“grandes políticas”, deixando para trás as di-
tas “pequenas políticas”, aquelas que afectam 
mais directamente o cidadão comum.
Para além dos consumidores, os preços eleva-
dos da electricidade vão também ter impactos 
em toda a economia, porque, como já se refe-

riu, estes preços estão a pressionar a inflação. 
A inflação tem sido ao longo da história, e prin-
cipalmente no século XX, um dos flagelos eco-
nómicos que mais tem afectado directamente a 
vida das pessoas e a actividade económica dos 
países. Por exemplo, a hiperinflação (i.e., infla-
ção muito alta) na Alemanha nos anos vinte e 
trinta do século passado, levou não só milhões 
de alemães à miséria, ao dilapidar as poupan-
ças, mas também ao desemprego generaliza-
do e à subida de Hitler ao poder. A estagfla-
ção (i.e., recessão mais inflação) dos anos 70 
do século passado (consequência do aumento 
dos preços do petróleo pelo Cartel da OPEC), 
conduziu também milhões de pessoas ao de-
semprego, à falência em massa de empresas 
(principalmente na indústria dita tradicional), 
à bancarrota de vários países e à emergência da 
ordem neo-liberal de Reagan e Tatcher.

ELECTRICIDADE E INFLAÇÃO
A esquerda e a direita podem discordar em 
muitos assuntos económicos, mas no que res-
peita à inflação, ambas tendem a concordar que 
ela tem efeitos nefastos e que, por isso mesmo, 

A INFLAÇÃO 
TEM SIDO AO LONGO 
DA HISTÓRIA 
UM DOS FLAGELOS 
ECONÓMICOS 
QUE MAIS TEM AFECTADO 
A VIDA DAS PESSOAS
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deve ser combatida, principalmente quando 
o que está em causa é a inflação muito eleva-
da. De um modo simplista, a inflação elevada 
é vista como negativa não só porque aumenta 
os preços, e como tal torna a vida das pessoas 
mais difícil, principalmente, como já se disse, 
das pessoas com menores rendimentos, mas 
também, como demonstram os exemplos his-
tóricos apontados atrás, porque têm efeitos 
mais alargados, e por vezes dramáticos.  
Quando a inflação aumenta, os bancos centrais 
(que têm como uma das suas funções estabilizar 
os preços), normalmente aumentam as taxas de 
juro (i.e., o preço do dinheiro), de forma a resfriar 
a actividade económica, ou seja fazer com que 
as empresas invistam menos, para assim haver 
uma retracção da produção e, por conseguinte, 
dos preços. Só que o aumento das taxas de juro, 
ao fazer com que as empresas invistam menos, 
vai fazer com que estas empreguem menos pes-
soas. Ao mesmo tempo, com taxas de juro mais 
elevadas, menos empresas vão conseguir pagar 
os seus empréstimos, levando ao fecho de empre-
sas e desemprego. Do mesmo modo, com taxas 
de juro elevadas, muita gente pode também não 
conseguir pagar os seus empréstimos, e assim 
perder os seus bens (como casa própria, ou carro). 
Se, ainda por cima, os bancos não tiverem como 
cobrir os empréstimos não pagos, isto pode tam-
bém conduzir ao fecho de bancos. Mais grave se-
rá quando um governo não conseguir honrar os 
seus compromissos com a dívida pública devido 
a juros elevados. Neste último caso, um país terá 
que pedir ajuda externa, normalmente ao FMI, 
que tende a impor medidas draconianas de aus-

teridade, que pelo menos no curto prazo ainda vai 
piorar mais a economia do país, como Portugal 
conhece tão bem em primeira mão. Dito de outro 
modo, a inflação pode provocar uma avalanche 
destruidora na economia, e a uma queda em do-
minó da actividade económica.
Quando a inflação começou a aumentar no Verão 
passado, ela apanhou a maior parte dos analistas 
de surpresa. Tal se deve a que antes da pandemia 
se tenha vindo a assistir a um longo período, sem 
precedentes recentes, de deflação, que começou 
nos anos 90 no Japão e se estendeu à Europa de-
pois da crise financeira de 2008. Alguns conside-
raram a deflação como uma oportunidade histó-
rica. De facto, ela teve alguns benefícios porque 
conduziu a taxas de juro muito baixas, que per-
mitiu, por exemplo, a muita gente adquirir casa 
própria, e também a estados com dívida elevada 
pagarem com menor dificuldade o serviço da dívi-
da. Para outros, no entanto, principalmente entre 
os economistas mais ortodoxos, havia o medo de 
que a deflação e as taxas de juro baixas, ambas em 
conjunto fossem tirar um instrumento de política 
monetária aos bancos centrais: o uso das taxas de 
juro para controlar a inflação (como já se exempli-
ficou atrás para o caso da inflação elevada). Por ou-
tro lado, estes também temiam, dando o exemplo 
japonês, que a deflação conduzisse à estagnação 
da actividade económica, à qual os bancos cen-
trais pouco podiam fazer para a combater, visto a 
taxas de juro estarem tão baixas. Ou seja, quando 
a economia está em recessão os bancos centrais 
tendem a reduzir as taxas de juro, para assim tor-
narem os investimentos das empresas mais ba-
ratos, e promoverem o crescimento económico. 
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Com taxas de juro próximas de zero, tal não é pos-
sível. De facto, os bancos centrais, uma vez que 
não podiam usar as taxas de juro para combater a 
deflação (por elas estarem como se disse perto de 
zero), optaram por medidas heterodoxas, como a 
compra directa de dívida pública. Os efeitos des-
tas políticas foram, no entanto, limitados, pois a 
deflação teve tendência a manter-se.

UMA SEQUELA DE 2011?
Até agora os bancos centrais têm dito que a infla-
ção actual é provisória, que se deve apenas a uma 
situação conjuntural (i.e., pandemia e pós-pande-
mia). Com a guerra na Ucrânia e o confronto po-
lítico entre o Ocidente e a Rússia (agora agravado 
com a crise/guerra na Ucrânia) e a China (que 
vem desde a presidência de Trump), tal não pare-
ce ser o caso.  Se a inflação se mostrar permanen-
te, os bancos centrais irão certamente aumentar 
as taxas de juro, mais cedo ou mais tarde. Esta in-
flação irá agravar o poder de compra das famílias, 

e mais uma vez principalmente das famílias mais 
carenciadas. Por outro lado, um aumento das ta-
xas de juro irá exercer pressão sobre todos aqueles 
que estejam sobre-endividados, quer sejam par-
ticulares, empresas ou governos. E Portugal está 
por este motivo numa situação vulnerável, pois 
tem como se sabe uma dívida pública elevada. 
Mesmo que as taxas de juro aumentem “apenas” 
para 3%-5% (que são aliás valores ditos normais 
em termos históricos), Portugal terá muita difi-
culdade em pagar o serviço da dívida. Se tal acon-
tecer, os portugueses poderão, infelizmente, vir 
a viver uma sequela de 2011, principalmente se a 
Europa não agir com solidariedade como exigem 
os tempos actuais de instabilidade política, comer-
cial e, acima de tudo, militar. Isto só prova que a 
economia não vive numa redoma de vidro e que 
está acima de tudo e de todos, como muitos que-
rem fazer crer.

28 de Fevereiro de 2022

Armando J. Garcia Pires nasceu um ano depois do 25 de Abril em Bragança. Licenciou-se no Instituto Superior 
de Economia e Gestão, tendo feito Erasmus em Inglaterra na Middlesex University London. Doutorou-se no ISEG 
e University of Dublin. Fez estudos em Itália, Brasil e Noruega, onde acabou por se estabelecer na Norwegian 
School of Economics (NHH) em Bergen.
A sua pesquisa tem-se relacionado com os efeitos da globalização e comércio internacional, os paraísos fiscais e 
Inovação e Desenvolvimento (I&D).  Mais recentemente tem-se dedicado à economia comportamental, economia 
industrial e economia do desenvolvimento. 
Armando Pires é um dos muitos filhos da madrugada da revolução democrática do 25 de Abril. Por este mo-
tivo aceitou sem qualquer hesitação o convite para fazer parte da equipa de O Referencial. Sem o 25 de Abril, 
Armando seria um outro Armando, porque Portugal seria um outro Portugal, sem sombra de dúvida um pior 
Portugal, sem liberdade, sem democracia, sem igualdade, sem fraternidade. Para ele é uma honra colaborar 
com a Associação 25 de Abril e poder ajudar na divulgação dos valores de Abril.

ARMANDO J. GARCIA PIRES
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A SIMPLICIDADE DO TÍTULO poderá levar a 
que facilmente se passe pelo texto sem lhe dar 
a devida atenção.
Os contributos para o estudo dos sistemas prisio-
nal e de polícia judiciária militar no período pós 

25 de abril até 30 de setembro de 1982, publicados 
em vários números de O Referencial, levaram-me 
a ter a ousadia de escrever esta nota de leitura às 
memórias do Capitão de Abril, ao tempo major da 
Força Aérea, José Manuel Costa Neves.

SISTEMAS JUDICIÁRIO 
E PRISIONAL APÓS O 25 DE ABRIL

Nota de leitura sobre o estudo elaborado pelo major-general José Manuel Costa Neves em 
torno dos sistemas prisional e de polícia judiciária militar no período pós 25 de abril, publicado 
nos n.º 136 a 140 e 143 d’ O Referencial  

MANUEL MACAÍSTA MALHEIROS 

O major general Costa Neves elaborou um trabalho de investigação que nos permite descobrir 
aspetos fundamentais inéditos da nossa história recente
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ESTADO DE DIREITO
Peço desculpa pelo meu atrevimento, pois, 
em matéria militar, sempre fui um subalter-
no miliciano, cumprindo os meus deveres 
militares, por imposição das leis em vigor 
nessa altura, e que incluíram, entre outras 
obrigações, uma Comissão na Guiné on-
de desempenhei, entre outras, as funções 
de secretário do Tribunal Militar Territorial. 
A forte impressão que me causaram esses tex-
tos do major-general Costa Neves levaram-me 
a redigir estas linhas, pois, ao lê-los, descobri 
aspetos fundamentais inéditos da nossa histó-
ria recente. O desassombro nas posições que 
defende, a sinceridade e, em determinados 
momentos, a coragem e o rigor (cita sempre 
os documentos e testemunhos em que alicerça 
as suas afirmações) surpreenderam-me. Tem, 
também, o cuidado e a modéstia de nos ad-
vertir, citando um provérbio chinês: “Há três 
verdades: a minha verdade, a tua verdade e a 
verdade”.
Ou seja, ficamos prevenidos que às teses do 
Capitão de Abril virão opor-se algumas antíte-
ses até se atingir a síntese final quando o tem-
po histórico o permitir.
Antes da publicação e leitura dos textos tinha 
encontrado apenas uma vez o seu autor, o 
major da Força Aérea, por acasos e ironias do 
destino foi precisamente quando com o José 
Manuel Teixeira, então jornalista do Diário de 
Lisboa, me levou pelas 3 ou 4 horas da manhã 
do dia 25 de Abril de 1974 ao Rádio Clube Por-
tuguês e aí fomos apresentados ao militar que 
acabara, com os seus camaradas do Grupo n.º 

10 do Plano de Operações, de ocupar a estação 
de rádio e nos explicou o que se estava a passar. 
Ficámos algum tempo, tendo saído pelas 6 ou 
7 da manhã.

HISTÓRIA RECENTE
A minha leitura dos textos publicados n’ O 
Referencial deve-se ao interesse pelos temas 
político-jurídicos da nossa história recente, 
num esforço de compreender o que vivemos, 
assistimos, testemunhámos e em que, por ve-
zes, participámos mais ou menos ativamente.
Os textos vão muito além das referências às leis 
e regulamentos sobre matérias prisionais e ju-
diciárias, pois o autor dá-nos uma visão ampla 
da complexidade do processo que vai desde a 
preparação na clandestinidade da operação Vi-
ragem Histórica até ao Regresso dos militares aos 
quartéis em 1982.
Costa Neves escreveu de uma forma notável 
pelo estilo, pela sinceridade e pela riqueza 
de conteúdo, textos que merecem ser lidos e 
meditados, não só para evitar o esquecimento 
como também para servir de base e estímulo 
a outros estudos sobre este período ainda tão 

FICAMOS 
PREVENIDOS 
QUE ÀS TESES 
DO CAPITÃO DE ABRIL 
VIRÃO OPOR-SE 
ALGUMAS ANTÍTESES 
ATÉ SE ATINGIR 
A SÍNTESE FINAL
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próximo da nossa história e que tantas paixões 
ainda levanta.
Em minha opinião, quem estudar este período 
da nossa história poderá discordar, completar, 
duvidar, mas não poderá ignorar os textos pu-
blicados n’ O Referencial pelo major-general 
(que, refira-se também, é engenheiro aeronáu-
tico).
As suas opiniões, em alguns aspetos, podem 
ser consideradas polémicas, mas o autor diz-
-nos em que as fundamenta e, se dúvidas há, 
não hesita em manifestá-las, como não hesita 
em apreciar, com independência, pessoas que 
foram em dados momentos “mal-amadas”, por 
exemplo, o general Galvão de Melo ou o em-
baixador Carlucci, como também não hesita 
em julgar de forma muito crítica outras per-
sonagens que ocuparam importantes posições 
político-militares. 
Em cerca de 300 páginas, o autor leva-nos a per-
correr as etapas do processo conspirativo, a ela-
boração do Programa do Movimento das Forças 
Armadas, as dificuldades especiais das questões 
da política ultramarina e do destino da polícia po-
lítica (PIDE/DGS), a libertação de todos os presos 
políticos de Caxias e de Peniche, apesar da opo-
sição do general Spínola, que não queria libertar 
os que também tivessem sido julgados por crimes 
de delito comum. Graças aos militares do MFA, 
saíram todos das prisões.
A construção do Estado de Direito e o reconhe-
cimento dos direitos fundamentais começaram 
desde logo a dar os primeiros passos e, embo-
ra com dificuldades e hesitações, avançaram e 
consolidaram-se.     

FIGURAS HISTÓRICAS
Passam nestas páginas em luz e contraluz figuras 
históricas de um passado recente: Costa Gomes, 
Vasco Gonçalves, Melo Antunes, Vítor Alves, Ote-
lo Saraiva de Carvalho, e tantos outros.
A esses diferentes atores do nosso drama his-
tórico desde o 25 de Abril de 1974 e que vai ter 
1982 com as mudanças constitucionais que re-
forçaram, como prometido e cumprido pelos 
militares do Movimento das Forças Armadas, 
o Estado de Direito Democrático e Social e uma 
inflexão significativa. Um bem-haja a todos pe-
lo que fizeram e pelo que evitaram.
O fio condutor das memórias é:
Ω a construção e desconstrução do sistema 

prisional militar cuja necessidade se torna 
evidente logo a seguir à vitória da revolução 
com a prisão dos agentes da PIDE/DGS, 
logo depois de estes dispararem a matar so-
bre manifestantes desarmados;

Ω a criação e institucionalização do Serviço de 
Polícia Judiciária Militar.

Os critérios de apreciação e os padrões de apre-
ciação dos acontecimentos e dos comportamentos 
são a fidelidade e consonância com o Programa 

OS TEXTOS 
VÃO MUITO ALÉM 
DAS REFERÊNCIAS 
ÀS LEIS E REGULAMENTOS 
SOBRE MATÉRIAS 
PRISIONAIS 
E JUDICIÁRIAS
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do MFA, os princípios democráticos, a dignidade 
humana, a garantia das liberdades, a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, a Declaração 
das Nações Unidas sobre os direitos dos detidos 
presos, a independência dos juízes, com especial 
acento no estrito respeito pela independência dos 
juízes de instrução criminal exercendo funções 
no Serviço de Polícia Judiciária Militar. Reconhe-
cendo a importância das ideias de pacificação e 
coesão da inquieta, insegura e dividida sociedade 
portuguesa, que ele próprio perfilhou e defendeu, 
lamenta que o poder político democrático não se 
tivesse lembrado das vítimas inocentes da onda 
de ódio que se abateu sobre a sociedade portugue-

sa, formulando, no mínimo, um simbólico pedi-
do de desculpa.
Embora com foco específico Nos sistemas judi-
ciário e prisional após o 25 de Abril, Costa Neves 
dá-nos a “memória escrita” da sua participação 
ativa no processo de construção de estruturas 
democráticas com um enquadramento político 
militar e social que, em seu entender, permi-
te uma melhor compreensão dos seus temas 
principais: os sistemas prisional e de polícia, 
judiciários militares.
Deixa deliberadamente de fora o estudo dos 
tribunais militares territoriais e Supremo Tri-
bunal Militar. 

A crise aberta pelo general Spínola, logo nas primeiras semanas, conduziu à queda do I Governo Provisório (Palma 
Carlos) e à nomeação do general Vasco Gonçalves para o II Governo Provisório
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Como participante ativo no processo de demo-
cratização e de institucionalização do Estado de 
Direito, o autor tem o cuidado de manifestar 
as suas dúvidas ou críticas quanto a algumas 
soluções encontradas sem deixar de referir os 
aspetos mais dramáticos ou mesmo trágicos 
de alguns eventos. É nessa medida alguém que 
procura expor a verdade dos factos, a qual, sen-
do embora a sua verdade, se esforça para que 
seja o mais possível objetiva e justificada.
O resultado que nos fornece é uma visão muito 
completa e abrangente do que foram os anos 
de 1974 a 1982, com uma breve mas lúcida re-
ferência ao processo conspirativo a que chama 
“Sombras do MFA”.
Esse processo conspirativo terá durado menos 
de um ano e conheceu três fases: inicial, de 
cunho marcadamente corporativo; outra focada 
na temática das soluções possíveis para a guer-
ra colonial; e a fase derradeira, Operação Fim de 
Regime, em que o MFA assumiu a necessida-
de de, pela força, pôr fim à ditadura. Definido 
este objetivo, escreve: “era apenas necessário 
executar uma ação militar preparando o pla-
no de operações e o documento com as linhas 
programáticas”. O incontornável Programa do 
Movimento das Forças Armadas (PMFA).
Dito assim, a quase 50 anos de distância parece 
simples, claro, objetivo e… fácil!
O regime caiu, a Revolução venceu e a seguir co-
meçaram as dificuldades, e não foram pequenas.

AS DIFICULDADES
Se a escolha da via democrática e o reconhecimen-
to do caráter transitório da intervenção militar na 

vida política foram de fácil consenso, dois temas 
foram, desde logo, muito polémicos: 
Ω A futura política “ultramarina”;
Ω O destino dos elementos da polícia política 

do regime (PIDE/DGS).
Pragmaticamente todos os participantes aceita-
ram deixar para depois da vitória a continuação 
dos debates…
O Programa do MFA reconhecia o direito dos 
povos à autodeterminação e afirmava que a so-
lução das guerras era política e não militar. O 
objetivo imediato era a paz.
A crise aberta pelo general Spínola, logo nas pri-
meiras semanas, conduziu à queda do I Governo 
Provisório (Palma Carlos) e à nomeação do gene-
ral Vasco Gonçalves para o II Governo Provisório. 
Foi desde logo uma mudança significativa.
Em 27 de julho, a lei n.º 7/74 veio aceitar como 
consequência do direito à autodeterminação a 
independência dos territórios ultramarinos. 
Na sequência do fracasso da “maioria silencio-
sa”, o general Spínola renunciou à presidência 
da República.
Quanto à polícia política, o autor explica-nos as 

AS SUAS OPINIÕES, 
EM ALGUNS ASPETOS, 
PODEM SER CONSIDERADAS 
POLÉMICAS, 
MAS O AUTOR DIZ 
EM QUE AS FUNDAMENTA
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diferentes peripécias que levam à ocupação da 
sede e detenção dos agentes da PIDE por for-
ças da Marinha, em Lisboa, coordenadas pelo 
capitão-tenente Luís Costa Correia e, no Porto, 
por forças do Exército comandadas pelo capitão 
Delgado da Fonseca.
Costa Neves vai-nos dando conta, com bastante 
detalhe, das hesitações e contradições em rela-
ção a esses agentes.
Muitos dos elementos dessa polícia consegui-
ram escapar, como nos explica o autor, devido 
à forte ambiguidade política com que foi enca-
rada a questão da polícia política.
Não hesita, porém, em afirmar que a iniciativa 
de os prender e levar a julgamento foi correta - 
política e militarmente.
E, assim, Caxias e Peniche, Monsanto e a Peni-
tenciária de Lisboa receberam como presos os 
agentes da polícia política, o que inevitavelmente 
colocou a questão das relações com os funcioná-
rios dos serviços prisionais e forças de segurança.
Refere com ênfase o que considera criticável na 
atuação do general Spínola de modo frontal e 
fundamentado:
Ω Secreta intenção de perpetuar a polícia polí-

tica (PIDE/DGS);
Ω Tentativa de Abolição do Programa do 

MFA;
Ω Eliminação de uma alínea do PMFA refe-

rente ao claro reconhecimento do direito 
dos povos à autodeterminação;

Ω Tentativa de adiamento das eleições para a 
Assembleia Constituinte e antecipação das 
eleições para Presidente da República.

Foi esta atuação que deu causa à sua renúncia 

e substituição por Costa Gomes na presidência 
da República.
O autor realça, com admiração, o esforço de 
contenção e moderação do general Costa Go-
mes para evitar confrontos e a guerra civil. 
O texto evoca de modo muito impressivo as 
esperanças surgidas, as movimentações popu-
lares, os grupos ad hoc, a urgência e a impa-
ciência nas soluções logo a seguir à Revolução 
A instituição do Serviço Coordenador da Ex-
tinção da PIDE/DGS e da Legião Portuguesa 
é objeto de profunda análise revelando bem as 
grandes dificuldades desse aspeto do processo 
que envolvia a Junta de Salvação Nacional, o 
Estado-Maior-General das Forças Armadas, o 
Serviço de Extinção e, dentro deste, a Secção 
de Justiça, da responsabilidade do comandante 
Conceição Silva (que, além de oficial de mari-
nha, era um excelente jurista).
Os elementos da PIDE eram, obviamente, uma 
população prisional muito difícil e amotinaram-se 
na penitenciária, logo em 11 de agosto de 1974. O 
motim acaba graças à intervenção do general Gal-
vão de Melo sem nenhuma concessão aos amoti-

O RESULTADO 
QUE NOS FORNECE 
É UMA VISÃO MUITO 
COMPLETA E ABRANGENTE 
DO QUE FORAM 
OS ANOS DE 1974 A 1982
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nados, revelando uma faceta deste militar pouco 
conhecida e que merece ser destacada.

A QUESTÃO DOS RECLUSOS
Por estas e outras razões, as Forças Armadas 
depararam-se com a responsabilidade por mais 
de um milhar de presos sujeitos ao foro militar, 
distribuídos por diversos estabelecimentos em to-
do o país, o que coloca a questão das alterações a 
introduzir no Sistema Prisional Militar. 
No imediato, a solução quanto aos agentes da 
PIDE foi concentrá-los em Alcoentre (cerca de 
900 indivíduos). 
Entretanto, na sequência do falhado golpe de 11 
de março de 1975, o número de detidos aumen-

tou em mais umas dezenas.
Em 23 de setembro de 1975, foi publicado o 
Decreto-lei 520/75 que procurou estruturar o 
Serviço de Polícia Judiciária Militar.
O Conselho da Revolução, criado depois do 11 de 
março de 1975, assumiu as atribuições da Junta de 
Salvação Nacional, do Conselho de Estado e do Con-
selho de Chefes de Estado-Maior, nomeadamente a 
competência legislativa em matéria militar.
Entretanto começam a surgir pressões interna-
cionais relativamente às condições de detenção 
nas prisões militares.
O Conselho da Revolução encarrega Costa Ne-
ves de averiguar alegadas anomalias no funcio-
namento do Sistema Prisional Militar.

As prisões dos suspeitos da rede bombista do Norte põem em causa as relações do superintendente 
com o Presidente da República Ramalho Eanes (na foto), que presidia por inerência ao Conselho da Revolução.
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Logo em 4 de junho de 1975, o presidente da 
Liga Belga para a Defesa dos Direitos do Ho-
mem, Marck de Kock, solicita e é-lhe autoriza-
da sem hesitação uma visita para se inteirar das 
condições em que se encontravam os detidos. 
Outros acontecimentos iriam revelar na prática 
as fragilidades do sistema, desde a evasão dos 
agentes da PIDE de Alcoentre.
Em 29 de junho de 1975, em pleno “verão 
quente”, fogem da prisão de Alcoentre 89 dos 
detidos. As peripécias e desenvolvimentos des-
sa evasão são analisados com profundo conhe-
cimento de causa pelo autor, que tira no fim a 
conclusão: graças às medidas a seguir imple-
mentadas, nunca mais, até à extinção do Con-
selho da Revolução, houve fuga ou motim nas 
prisões de foro militar, sendo certo que nelas 
foram sempre respeitadas as regras internacio-
nais para o tratamento dos prisioneiros.
Instituições internacionais de defesa dos direitos 
humanos interessam-se logo por esta situação. 
Além da visita em junho de 1975 do presidente da 
Liga dos Direitos do Homem da Bélgica, também 
o Comité Internacional da Cruz Vermelha visitou 
as prisões de Alcoentre, Caxias e Peniche, de 14 a 
19 de agosto de 1975, e voltou a visitar os estabele-
cimentos do Sistema Prisional Militar, de 3 a 11 de 
dezembro de 1975. Dos seus relatórios resulta que 
as queixas eram pouco relevantes e não punham 
em causa no essencial o Sistema Prisional Militar, 
não existindo violações de direitos fundamentais 
dos detidos.
É de salientar que a apreciação da Cruz Vermelha 
Internacional nas visitas efetuadas de 1977 e 1978 
concluía que tinha havido uma evolução muito 

positiva dos serviços em termos de qualidade e 
quanto ao tratamento humano dos detidos.
O autor salienta, por contraposição, que, no se-
guimento do 25 de novembro, foram presos e 
enviados para a prisão civil de Custóias, em Mato-
sinhos, cerca de 130 militares, sem intervenção do 
Serviço de Polícia Judiciária Militar e do Sistema 
Prisional Militar e, portanto, a situação destes de-
tidos nunca foi da sua responsabilidade. 
A situação dos presos em Custóias deu origem 
a tumultos.
Numa manifestação de apoio aos presos, no dia 
1 de janeiro de 1976, foi reprimida uma manifes-
tação do que resultou a morte de quatro manifes-
tantes e vários feridos. Esta tragédia é referida com 
detalhe, e um tom de amargura perpassa no texto 
do hoje major-general José Manuel Costa Neves.
E a este propósito relata-nos ainda um episódio 
que, pelo seu valor humano, impressiona e diz 
respeito ao então primeiro-tenente Miguel Ju-
das, até aí membro do Conselho da Revolução, 
e à forma como foi tratado, enquanto preso 
indiciado como participante nos movimentos 
do 25 de novembro e nomeadamente durante 
uma visita em condições humilhantes a seu pai 
internado gravemente num hospital. 
Os seus esforços conseguiram assegurar uma 
administração prisional militar humana res-
peitadora da dignidade humana dos detidos. 

A INSTITUCIONALIZAÇÃO
Durante cerca de dois anos houve que utilizar 
o Código de Justiça Militar ainda em vigor em 
1974 após longas discussões sobre o sentido e 
alcance do chamado foro militar.
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Só com a aprovação dos novos Regulamentos da 
Polícia Judiciária Militar e do Código de Justiça  A 
institucionalização dos Serviços Prisionais Mi-
litares começa a tomar forma no início de 1976, 
por iniciativa do autor do artigo, que estudou 
um novo sistema prisional incluindo as altera-
ções a incluir na legislação processual penal e 
disciplinar com ele relacionada.
O capitão Costa Neves vai então passar a ser 
de jure, por nomeação do Conselho de Revolu-
ção, Superintendente dos Serviços Prisionais 
Militares.
O número de detidos baixa de 1400 para 230.
Só em 21 de abril, foi publicado e aprovado o 
Decreto-lei 285/76, que alterou o Decreto-lei 
520/75 e aprovou o Regulamento do Serviço de 
Polícia Judiciária Militar.
Quanto ao Sistema Prisional Militar, ele vai 
pouco a pouco sendo desmantelado.
A Operação Alcoentre, com alteração dos res-
ponsáveis por este estabelecimento militar, 
é um dos momentos de confronto no seio do 
Conselho da Revolução, alegadamente com o 
objetivo de trazer para o “controlo militar” o 
Forte de Alcoentre e revela bem o clima difí-
cil que se vivia nas instituições militares e da 
tentativa de ajuste de contas com “militares es-
querdistas”, pós 25 de novembro.
As fortes tensões no Conselho da Revolução le-
vam a crispações com o novo Presidente da Re-
pública, que deu por finda a nomeação do Con-
selheiro da Revolução José Manuel Costa Neves 
para a superintendência do grupo de trabalho da 
reestruturação do sistema prisional militar.
Entretanto ocorre a extinção do Conselho da 

Revolução na sequência das alterações consti-
tucionais de 1982.

CONCLUSÕES
O MFA, logo no seu Programa, tinha-se compro-
metido a devolver incondicionalmente a sobera-
nia ao povo português após um período de transi-
ção, o que foi escrupulosamente cumprido.
A partir de 1978, o Conselho da Revolução entrou 
em funcionamento mais lento, é de certo modo o 
rescaldo dos acontecimentos do 25 de novembro.
Só na última reunião do Conselho da Revolu-
ção, em outubro de 1982, foi aprovada a pro-
posta de reestruturação dos serviços prisionais 
militares, mas já sem quaisquer efeitos práti-
cos.
São estas memórias de alguém que teve a res-
ponsabilidade pela institucionalização e pelo 
funcionamento de uma parte muito sensível da 
organização militar, prisões e polícia judiciária. 
As páginas muitas vezes autobiográficas reve-
lam-nos como estivemos perto da guerra civil e 
do regresso a formas ditatoriais por este e ou-
tros problemas.
Com 34 anos, em 1974, o major da Força Aérea Jo-
sé Manuel Costa Neves é um dos “Capitães” que 
tudo arrisca nessa noite de 24 de Abril ocupando 
com o grupo n.º 10 o Rádio Clube Português, por 
ironia do destino, bem próximo da penitenciária 
que algumas dores de cabeça lhe iria dar. 
É um texto rigoroso, sério, com um grande es-
forço de objetividade de alguém que hoje, mais 
amadurecido pelos 81 anos, tem plena cons-
ciência das suas opções e responsabilidades e 
cumpre o seu dever de dar testemunho.
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Nas conclusões, a visão do “cidadão-fardado” 
Costa Neves está sintetizada nesta frase: “o 
MFA… foi uma construção pacientemente con-
cebida e modelada por uns quantos jovens mi-
litares que decidiram unir-se para derrubar a 
ditadura que oprimia o povo e prolongava uma 
guerra sem fim à vista…”.
No entanto, nem tudo correu da melhor ma-
neira. Estas memórias dão-nos conta de alguns 
graves incidentes no percurso para a democra-
cia e para o pluralismo político.
Cumpre referir, como especialmente marcan-
te, ainda um dos momentos mais traumáticos. 
O Serviço da Polícia Judiciária Militar, em ju-
lho de 1976, depois de o general Ramalho Ea-
nes ter sido eleito Presidente da República, foi 
atribuído ao SPJM a condução do processo da 
rede bombista.
Entretanto, o Conselho da Revolução tinha vivido 
as crises do “verão quente” de 75, do 25 de novem-
bro, a aprovação da Constituição e a preparação das 
primeiras eleições presidenciais pós 25 de Abril.
As prisões dos suspeitos da rede bombista do 
Norte colocam em causa as relações do supe-
rintendente com o Presidente da República 
Ramalho Eanes, que presidia por inerência ao 
Conselho da Revolução.
Em 3 de Maio de 1977, é proferido o despacho 
final da instrução da rede bombista.

Tendo a competência do Conselho da Revolu-
ção relativamente ao Serviço de Polícia Judiciá-
ria Militar passado para o Estado-Maior-Gene-
ral das Forças Armadas, foi o general Ramalho 
Eanes, na qualidade de CEMGFA, que ordenou 
o envio do processo da rede bombista de extre-
ma-direita para julgamento no Tribunal Militar 
Territorial. 
O julgamento da rede bombista iniciou-se em 
16 de novembro de 1977, da sentença proferida 
em 6 de julho de 1978 foi interposto recurso 
em 20 de abril de 1979, tendo o Supremo Tri-
bunal Militar decidido mandar repetir o julga-
mento. Em 24 de agosto de 1981, o julgamento 
foi retomado na primeira instância. Apenas 
três arguidos foram condenados a penas subs-
tancialmente reduzidas. Nenhum dos arguidos 
cumpriu a pena, por se encontrarem em parte 
incerta.
Este militar de abril, embora aplaudindo a 
construção do Estado democrático, o triunfo da 
democracia e do pluralismo, não pode deixar 
de lamentar que nem sempre se tenha obedeci-
do a estritos critérios de racionalidade, impar-
cialidade, equilíbrio e prudência.

28 de Fevereiro de 2022

Juiz desembargador reformado dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Como alferes miliciano foi secretário 
do Tribunal Militar Territorial da Guiné de 1966 a 1968

MANUEL LUÍS MACAÍSTA MALHEIROS
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MARIA CARRILHO (1943-2022)

UMA MULHER DETERMINADA
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“ERA UMA DAS PESSOAS MAIS inteligentes 
e atrativas que conheci na minha vida acadé-
mica. Recordá-la-ei sempre” disse-me o Phili-
ppe Schmitter [cientística político americano] 
quando lhe dei a triste notícia do falecimento 
da nossa amiga comum. Era assim, de facto, a 
Maria Carrilho. Teve uma vida plena e intensa, 
que se entrelaçou com a história coletiva do seu 
tempo e do seu país.
Nasceu em Beja em 1943.  Foi uma  sociólo-
ga no mundo, uma defensora da democracia e 
dos valores europeus, uma mulher determina-
da, corajosa e pioneira. Auto-exilada em Itália 
nos últimos anos da ditadura, estudou sociolo-
gia em Roma com Franco Ferraroti, licencian-
do-se com a nota máxima, em 1974. Foi jorna-
lista e modelo. Interessou-se pela política e es-
creveu Sociologia da Negritude (1974), uma obra 
em que analisa o significado social e político 
da negritude para os movimentos de libertação 
africanos. Após uma breve passagem por Pa-
ris, onde estudou na École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, escreveu o livro  Porto-
gallo, la via militare (1975) e regressou a Portu-
gal,  iniciando no departamento de Sociologia 
do ISCTE uma notável carreira universitária. 
Em 1992 tornou-se professora catedrática e le-
cionou diversas matérias de sociologia e ciên-
cia política, entre as quais Sociologia das Insti-

tuições Militares e Seminário de Sociologia Políti-
ca, tendo também coordenado o mestrado em 
Sociedades e Políticas Europeias.  Doutorou-se 
em sociologia com uma tese monumental so-
bre o papel político dos militares, publicada em 
Forças Armadas e Mudança Política em Portugal 
no século XX. Para uma Explicação Sociológica 
do Papel dos Militares (1985).  O seu trabalho 
nesta área abriu caminho aos estudos socioló-
gicos sobre defesa e Forças Armadas em Por-
tugal, sendo autora de obras como: Democracia 
e Defesa, Sociedade, Política e Forças Armadas 
em Portugal (1994); Mulheres e Defesa Nacional 
(1992);  Parceiros Desiguais - A Defesa nas Re-
lações  Europa-EUA, o último dos seus livros, 
publicado em 2021 pelo Instituto da Defesa 
Nacional.  Durante a década de 1990, coorde-
nou nesse instituto uma importante  série de 
estudos de opinião pública sobre questões de 
defesa, um tema que, a par das transições po-
líticas, a apaixonou. Desse trabalho resultaram 
as obras Segurança e Defesa na Opinião Pública 
Portuguesa (1995) e Portugal no Contexto Inter-
nacional: Opinião Pública, Defesa e Segurança 
(1998).

CARREIRA POLÍTICA
Maria Carrilho teve também uma carreira polí-
tica de relevo. Foi membro do secretariado na-

Nasceu em Beja. Foi jornalista e modelo, uma socióloga no mundo, uma defensora 
da democracia e dos valores europeus, uma mulher determinada, corajosa e pioneira

HELENA CARREIRAS 
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cional do PS, deputada socialista à Assembleia 
da República nas VII e X legislaturas, e deputa-
da ao Parlamento Europeu entre 1999 e 2004. 
Integrou as comissões de defesa, assunto euro-
peus, cooperação e desenvolvimento e relações 
internacionais, chefiando missões neste âm-
bito enquanto presidente da delegação perma-
nente do parlamento europeu para os países da 
Ásia do Sul.
Foi ainda membro e/ou dirigente de diferen-
tes associações e ONG, tais como a Associação 
Portuguesa de Sociologia, a Associação In-
ternacional de Sociologia, a Associação 25 de 
Abril ou o capítulo português do Movimento 
Europeu, ao qual presidiu.  Europeísta convic-
ta, interessou-se profundamente pelas dinâmi-
cas sociais e políticas do mundo em que viveu. 
Foi defensora das causas da igualdade de gé-
nero e um  exemplo inspirador  para todas as 
mulheres,  ao ousar entrar num campo antes 
exclusivamente masculino. 
Foi apreciada pela sua inteligência, perspicácia 
e afabilidade. Amou a arte, as viagens e a vida. 
Deixou-nos abruptamente a 6  de fevereiro 
de 2022. Ficam os livros que escreveu, as ideias 

que difundiu e o  trabalho de tantos alunos e 
colegas a quem a sua  vida tocou.  Foi o caso 
da minha. Devo-lhe o interesse pelos temas de 
defesa e o estímulo para prosseguir uma car-
reira académica e profissional de mais de trinta 
anos focada nas relações sociedade-Forças Ar-
madas. Mas devo-lhe sobretudo a amizade, a 
partilha de causas comuns, o conselho certeiro 
e o exemplo inspirador. O Instituto de Defesa 
Nacional tem, a partir de 2022, um prémio de 
investigação com o seu nome. Saibamos cole-
tivamente homenageá-la, continuando a sua 
obra e promovendo as ideias de liberdade e de-
mocracia que tanto acarinhou.

FOI DEFENSORA 
DAS CAUSAS 
DA IGUALDADE 
DE GÉNERO 
E UM EXEMPLO 
INSPIRADOR 
PARA TODAS 
AS MULHERES

Ministra da Defesa, anterior presidente do Instituto de Defesa Nacional e professora as-
sociada no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), nas áreas da Sociologia, 
Políticas Públicas e Metodologia de Pesquisa Social

HELENA CARREIRAS
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CONVIVI COM JAIME SERRA no coman-
do central da Acção Revolucionária Armada 
(ARA) a que ambos pertencíamos juntamente 
com Francisco Miguel, de 1970 a 1974. Tive a 
oportunidade de confraternizar com este gran-

de homem e de reconhecer a coragem e abne-
gação de quem dedicou toda a vida à luta pela 
liberdade, por uma vida melhor dos trabalha-
dores, por uma sociedade mais justa. 
Alguns dos breves extractos biográficos que 

JAIME SERRA (1921-2022)

UM HERÓI DE PORTUGAL

Herói da luta pela liberdade contra a ditadura do Estado Novo. 
Faleceu com 101 anos no dia 9 de Fevereiro de 2022, um ano após 
a morte da sua companheira de vida e de luta, Laura Serra

RAIMUNDO NARCISO 
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aqui deixo deste destacado dirigente do Partido 
Comunista Português (PCP) retirei-os do meu 
livro ARA – Acção Revolucionária Armada, Edi-
torial D. Quixote 2000. 
Jaime Serra começou a trabalhar aos 12 anos e 
cedo se envolveu nas lutas reivindicativas dos 
operários. Por isso, foi preso aos 15 anos, após 
uma distribuição do Avante, o jornal clandes-
tino do PCP. Foi a primeira de uma série de 
privações de liberdade ao longo da sua vida de 
luta. 
Entre 1940 e 1947, trabalhou no Arsenal da 
Marinha e, em liberdade ou no presídio, Jai-
me Serra não descurava o seu saber. Não era 

apenas a leitura da imprensa do partido, ou de 
obras da literatura progressista, então popula-
res no meio operário. Jaime Serra, sem as fa-
cilidades conquistadas muitas dezenas de anos 
depois, foi trabalhador-estudante e assim con-
seguiu com os inerentes sacrifícios, completar 
o 5.º ano do curso industrial.
Em 1947, com 26 anos, passou à clandestinida-
de com uma preparação e endurance, dada pela 
brutalidade da vida que então era reservada à 
maioria dos operários portugueses, que chega-
ria para o guiar no resto da vida. 
Assumiu cedo grandes responsabilidades no 
seu partido. Foi preso e foi torturado até à beira 

Jaime Serra foi um operacional da Acção Revolucionária Armada (ARA) tendo comandado 
várias das suas operações armadas
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da morte. Nunca deu nenhuma informação à 
polícia. Por isso esta lhe reservava grande ódio. 
Por isso e por se ter evadido, ou tentado, sem-
pre que se encontrava privado de liberdade.
Fazia parte do grupo de quadros comunistas 
mais procurados pela polícia e tinha de se ro-
dear das maiores precauções para continuar a 
lutar na clandestinidade sem ser apanhado.
 Em 1952 ascendeu ao Comité Central do seu 
partido. Quatro anos depois, em 1956 e até 
1958, passou a ser membro do Secretariado do 
Comité Central, órgão da máxima responsabi-
lidade. Mais tarde, de 1963 a 1970, até vir para 
a ARA, Jaime Serra fez parte da Comissão Exe-
cutiva do Comité Central do PCP, o órgão má-
ximo no interior do país e depois do 25 de Abril 
foi eleito deputado à Assembleia da República 
desde a Constituinte, em 1976 até ao fim da IV 
legislatura, em 1987.

CINCO ANOS PRESO
Serra esteve cinco anos preso. Fugiu da prisão 
três vezes, a última delas em 3 de Janeiro de 
1960, com Álvaro Cunhal e mais oito reclusos, 
da prisão-fortaleza de Peniche. 
Jaime e Laura Serra eram já, então, pais de três 
filhas e um filho de quem tiveram, sucessiva-
mente, de enfrentar a dor da separação para 
poderem continuar a lutar na clandestinidade. 
Em 1970, Jaime Serra era um dos mais expe-

rientes e importantes dirigentes do seu partido 
e veio para a direcção da ARA na sequência - se-
gundo me contou - da defesa que fez, no Comi-
té Central, de maior empenhamento do partido 
na frente de luta das acções armadas. 
A vinda de Jaime Serra em 1970 para o Coman-
do Central da ARA foi decisiva para a activida-
de operacional desta. Apesar de todo o trabalho 
feito antes da sua chegada: obtenção de armas 
e explosivos, locais para o seu armazenamen-
to seguro, identificação de objectivos, faltavam 
quadros para a execução das operações planea-
das. A sua influência nos órgãos superiores do 
PCP foi decisiva para que as organizações clan-
destinas, sempre carentes de bons quadros, se 
dispusessem a transferir alguns para a ARA. 
Jaime Serra publicou quatro livros, um sobre a 
ARA - As Explosões que Abalaram o Fascismo” - e 
um a pedido do filho José - Eles têm o direito de 
saber- onde relata a vida dos pais na clandesti-
nidade, vida que a ditadura roubou ao convívio 
familiar. 

FUGIU DA PRISÃO 
TRÊS VEZES 
A ÚLTIMA DELAS 
EM 3 DE JANEIRO DE 1960 
COM ÁLVARO CUNHAL

Raimundo Narciso, gestor de empresas, conviveu com Jaime Serra no comando central 
da Acção Revolucionária Armada (ARA)

RAIMUNDO NARCISO
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FOI PARA MIM UM ENORME choque o te-
lefonema do amigo José Geada, da Força Aé-
rea, a dar-me conhecimento da morte do nosso 
amigo e vizinho Oliveira Monteiro, pensando 
que eu já sabia. Foi como se o tempo parasse: 
não podia pensar que tal tivesse sucedido, mas 
infelizmente assim acontecera.
Encontrava o José Manuel Oliveira Monteiro 
com alguma frequência em Algés, não só por-
que as nossas casas são próximas, mas também 
em várias reuniões de activismo cívico e asso-
ciativo que muitas vezes fazíamos em sua casa. 
A nossa amizade e ligação vinham desde os 
tempos da Escola Naval e do encontro simbóli-
co dos nossos cursos no promontório de Sagres 
em 1960: o seu curso D. Lourenço de Almeida 
(LA) regressava da volta ao mundo, e o meu D. 
João I (DJ), estava ali integrado nas comemora-

ções do V centenário do Infante D. Henrique.
Partiu um homem bom, de trato afável e se-
reno, um humanista generoso e solidário, um 
capitão de Abril, um marinheiro competente e 
dedicado, um profissional inovador no campo 
da electrotecnia, um viajante incansável, um ci-
dadão de corpo inteiro, perseverante e sempre 
activo nas múltiplas associações e organizações 
a que pertencia ou que ajudou a criar e a cres-
cer. Sem pretender ser exaustivo, deixo aqui 
indicadas algumas:
— O Clube Militar Naval, de que foi presidente 
da direcção em 1983 e presidente da Comissão 
de Redacção dos Anais de 1991 a 1993. A sua di-
recção bateu-se com inteligência e denodo pela 
continuação da sede nas instalações da Praça 
Marquês de Pombal. Na memória de todos fi-
cou o apelo à defesa da sede — a segunda bata-

OLIVEIRA MONTEIRO (1939-2022)

CIDADÃO 
DE CORPO INTEIRO
Partiu para a sua última viagem um ser de uma dimensão humana 
excepcional, discreto, solidário e dedicado, que nunca regateou 
o seu apoio a quem dele precisava, um profissional brioso, competente 
e concretizador, um instrutor muito apreciado pelos seus alunos 
e um marinheiro dos que gostam e sabem andar no mar

MARTINS GUERREIRO*



 O REFERENCIAL 83

HOMENAGENS

lha da Rotunda — e a luta pela classificação do 
imóvel como de interesse público;
— A Associação 25 de Abril, de que foi mem-
bro fundador, tendo pertencido à direcção no 
mandato de 1988-89 e assumindo seguida-
mente as funções de vice-presidente da mesa 
da Assembleia Geral até 2020, que desempe-
nhou durante 31 anos. 
— Actualmente era 
vice-presidente da So-
ciedade Portuguesa do 
Estudo das Aves;
— Foi activista da Am-
nistia Internacional — 
secção portuguesa - e 
era membro da Rede 
de Cidadania de Oeiras; 
neste âmbito, reunia 
regularmente em casa 
dele o núcleo de Algés, 
Linda-a-Velha e Carna-
xide.
 — Estava sempre dis-
ponível, com a única 
excepção do dia da se-
mana em que cumpria 
outra tarefa cívica – o 
serviço de escala na Refood.
Como homem de Abril, participou desde mui-
to cedo nas actividades que organizámos no 
Clube Militar Naval e integrou a nossa rede de 
grupos das unidades de Marinha. 
Em 1974, já oficial superior, encontrava-se na 
Escola de Electrotecnia, em Vila Franca de Xi-
ra, onde era professor, desempenhando em 

paralelo as funções de oficial de segurança do 
Grupo nº 1 de Escolas da Armada. No dia 16 
de Março de 1974 participou na neutralização 
do comandante, contribuindo para que a uni-
dade não cumprisse a ordem de intercepção da 
coluna das Caldas da Rainha; no 25 de Abril 
não foi necessária qualquer intervenção directa 

do grupo de oficiais do 
MFA do Grupo nº1 de 
Escolas da Armada: o 
comando tinha fresca 
a lição do 16 de Março 
e não tentou qualquer 
acção.

IDEAIS DE ABRIL
O comandante Oliveira 
Monteiro foi um en-
tusiasta dos ideais de 
Abril, que soube aplicar 
coerentemente e com 
inteligência.
Como competente mari-
nheiro profissional, são 
de assinalar duas comis-
sões que realizou: uma 
em Angola, no navio pa-

trulha Madeira, em 1962/63, e outra em Moçam-
bique, em 1967/69, no comando de uma Compa-
nhia de Fuzileiros.
Como professor no Grupo nº 1 de Escolas da 
Armada e director da escola de eletrotecnia, 
transmitiu saber e vontade de aprender a mui-
tos oficias e artífices, tendo alguns ficado pa-
ra sempre amigos dele reconhecidos: recordo 
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aqui o sargento-mor Joaquim Ventura, que foi 
secretário da mesa da Assembleia Geral da As-
sociação 25 de Abril.
Em 1976/77 e início de 78 comandou a corveta 
Jacinto Cândido. 
Evidenciou excelente  capacidade de  comando 
exigente e  motivador  de todos os que faziam 
parte da guarnição, cumprindo sempre todas 
as missões que lhe foram atribuídas, algumas 
em condições adversas  de mar ou com lotação 
reduzida . Soube treinar e preparar bem a sua 
guarnição, foi um comandante e manobreiro 
competente, superou todos os imprevistos que 
ocorreram, por vezes em situações  difíceis de 
mar e de manobras perigosas de outros.
A sua destreza e frieza foram postos à prova, 
o mesmo sucedeu com o seu sentido de justi-
ça  e a sua verticalidade, respondendo sempre  
com saber, dignidade e verticalidade em todas 
as circunstâncias 
Homem fiel aos valores de Abril, aceitou no 
seu navio sem hesitação todos os oficiais, al-
guns suspensos de funções há mais de um 
ano, com passagens pela Trafaria e Custóias, o 
que facilitou a reintegração desses camaradas 
na carreira naval.
Encontrando-se nos Açores, Oliveira Monteiro 
recebeu sempre a bordo Salgueiro Maia que 
passou a ser convidado de honra do seu navio.
A Marinha e os militares de Abril têm para 
com ele uma enorme dívida de gratidão.
Encontrámo-nos em serviço na mesma unida-
de —o Gabinete de Estudos — de 1986 a 1989. 
Tive aí ocasião de comprovar as suas qualida-

des de elevada competência profissional e de-
sempenho.
Terminou a sua carreira na Marinha em 1994, 
no posto de capitão-de-mar-e-guerra, como di-
rector da Direcção do Apoio Social, depois de 
ter chefiado durante vários anos a repartição 
de Bem-Estar, onde as suas qualidades profis-
sionais e humanas, maneira de ser e de estar, 
mostraram mais uma vez o chefe e o líder rea-
lizador e inovador, estimado e apreciado pelos 
seus colaboradores, reconhecimento demons-
trado numa placa que lhe ofereceram quando 
da sua passagem à situação de Reserva. 
Não obstante ter passado à Reserva, continuou 
ainda a prestar serviço em representação da 
Marinha no Conselho Nacional de Planeamen-
to Civil de Emergência, onde esteve nove anos, 
de 1994 até 2003.

SERVIÇO CÍVICO
Terminada a sua actividade profissional, conti-
nuou, agora em pleno, a desempenhar uma in-
tensa acção associativa e cívica, a par das mui-
tas viagens por todos os continentes, incluindo 

OLIVEIRA MONTEIRO 
RECEBEU SEMPRE 
A BORDO 
SALGUEIRO MAIA 
QUE PASSOU A SER 
CONVIDADO DE HONRA 
DO SEU NAVIO
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a Antárctida, tendo atravessado alguns de costa 
a costa e/ou de sul para norte, como foi o caso 
do continente americano e da Europa, de Lis-
boa ao Cabo Norte e a Istambul. Viajante in-
cansável, apesar de uma saúde por vezes frágil, 
visitou a China, o Japão, a Índia e a Austrália.
Nos últimos anos, devido a doença de sua mu-
lher, viu-se forçado a abandonar o sonho, até 
aí sempre concretizado, de conhecer outras pa-
ragens.
Espírito aberto ao mundo, à modernidade, à 
inovação  tecnológica e informática,  esteve 
sempre na linha da frente das novas tecnolo-
gias, sem deixar de se manter atento à Nature-
za e aos seus equilíbrios.
Partiu para a sua ultima viagem um ser de 
uma dimensão humana excepcional, discreto, 
solidário e dedicado, que nunca regateou o seu 
apoio a quem dele precisava, um profissional 

brioso, competente e concretizador, um ins-
trutor muito apreciado pelos seus alunos e um 
marinheiro dos que gostam e sabem andar no 
mar.
Foi para todos nós um exemplo de dignidade, 
coragem, coerência, perseverança e permanen-
te busca do melhor da Humanidade.
À sua companheira de todos os momentos, 
Maria Odete, aos seus filhos Isabel, José Pau-
lo, Ana Margarida e João, e aos seus seis netos 
Margarida, António, Manuel Maria, Francisco, 
Miguel Maria e Ana Laura, o nosso abraço soli-
dário pela perda de um companheiro, pai e avô 
tão especial e único.
Até sempre, companheiro. 

* Contra-almirante na situação de reforma, 
director d’O Referencial entre 2016 e 2021
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EUGÉNIO MARTINS CAVALHEIRO (1935-2022)

TESTEMUNHO 
DE CORAGEM

Martins Cavalheiro era detentor de uma vasta 
cultura literária, social e política, defendeu 
sem reservas a intervenção militar contra 
o regime fascista e tinha experiência 
de guerra na Guiné, onde comandou 
uma companhia de fuzileiros

CARLOS DE ALMADA CONTREIRAS* 
E MARTINS GUERREIRO**

O COMANDANTE MARTINS CAVALHEI-
RO, homem com raízes transmontanas, nas-
cido em Lisboa, em 1935, é do curso Pêro de 
Alenquer da Escola Naval, de 1954, contempo-
râneo do curso de 1952 do comandante Victor 
Crespo.
Homem com pendor intelectual, desde muito 
cedo se relacionou com conhecidos oposicio-
nistas ao regime salazarista, participou sempre 
nas actividades desenvolvidas pelo Clube Mili-
tar Naval ao longo dos anos 60 e 70 do século 
passado.
Os jovens oficiais de Marinha, que desde o 
início dos anos 70 se organizaram num mo-
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vimento de carácter cultural e político, conhe-
ciam algumas das suas posições de defesa da 
democracia e de oposição à guerra colonial.
Quando, após o início do movimento dos capi-
tães, reorganizámos a nossa estrutura de base 
residencial, alargando-a a oficiais mais antigos, 
nomeadamente dos cursos de 1952 e de 1954, 
foi com satisfação que vimos a adesão do co-
mandante Martins Cavalheiro e de outros ofi-
ciais desses cursos. 
Martins Cavalheiro era detentor de uma vasta 
cultura literária, social e política, defendia sem 
reservas a intervenção militar contra o regime 
e tinha experiência de guerra na Guiné, onde 
comandou uma companhia de fuzileiros em 
1967/69.
A sua participação na acção militar do 25 de 
Abril, na primeira tentativa de cerco e toma-
da da PIDE, está descrita pelo próprio no livro 
Operação Viragem Histórica – 25 de Abril de 
1974. Há a salientar que, apesar desta acção 
não ter tido sucesso imediato, o comandante 
Cavalheiro arriscou tudo. Se o 25 de Abril ti-
vesse falhado ele seria dos primeiros a pagar 
um alto custo pela ousadia e coragem, o que, 
apesar de tudo, veio a acontecer no pós 25 de 
Novembro, com a sua passagem à reserva.

O 25 DE ABRIL
Quando o dia da Operação Viragem Histórica 
se aproximava, na residência do comandan-
te Victor Crespo, para onde fora convidado a 
participar nas quase diárias e longas reuniões 
que noite fora ali foram tendo lugar, o capitão-
-tenente Eugénio Cavalheiro, então pouco co-

nhecido para alguns dos mais jovens oficiais 
do Movimento da Marinha, evidenciou-se pelo 
entusiasmo e determinação com que se empe-
nhava nas discussões em torno dos preparati-
vos da acção militar e dos objectivos a atingir. 
Assim, quando na madrugada de 25 de Abril, 
o comandante da Força de Fuzileiros do Con-
tinente, capitão-de-mar-e-guerra José Pinheiro 
de Azevedo, solicitou a indicação de um capi-
tão-tenente para acompanhar o Destacamento 
de Fuzileiros Especiais n.º 10, a cujo coman-
dante havia determinado a missão de cercar a 
sede da PIDE/DGS e receber a sua rendição, o 
nome surgido de imediato foi o do comandan-
te Eugénio Cavalheiro. O próprio o recorda no 
relato sobre os acontecimentos daquele dia que 
escreveu para o livro “Operação Viragem Histó-
rica – 25 de Abril de 1974”: 
O comandante Pinheiro de Azevedo informa-me 
que está a preparar um destacamento de fuzileiros 
especiais para sair para Lisboa porque tinha rece-
bido essa ordem do “Comandante Barata” (nome 
de código do capitão-tenente Almada Contreiras, 
que tinha “tomado conta” da central de comuni-

DESDE MUITO 
CEDO SE RELACIONOU 
COM CONHECIDOS 
OPOSICIONISTAS 
AO REGIME 
SALAZARISTA
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cações do Ministério da Marinha, no Terreiro do 
Paço). Por meu lado, eu já sabia desde há vários 
dias quem eram os oficiais da marinha que iriam 
representar a futura Junta Militar. Era necessário 
que a unidade de fuzileiros especiais fosse acom-
panhada por um oficial superior e eu tinha sido 
o indicado”.

TIMOR EM 1975
Após o 25 de Abril, Eugénio Cavalheiro inte-
grou o gabinete do almirante Rosa Coutinho, 
e foi por seu intermédio que, no dia 27, uma 
delegação do Movimento da Oposição Demo-
crática foi recebida pelo general Spínola a fim 
de tratar da manifestação do dia 1.º de Maio. 
Foi, mais tarde, escolhido para ser o primeiro 
comandante do N.R.P. Afonso Cerqueira, corve-
ta que fora acrescentada ao efectivo, em 28 de 
Junho de 1975. 
A Afonso Cerqueira, sob o seu comando, largou 
de Lisboa no dia 3 de Setembro de 1975 para 
uma longa comissão em Timor.
Em 6 de Outubro de 1975, fundeia na Ilha de 
Ataúro, onde se encontrava o governador de Ti-
mor, que ali se havia instalado. 
Entre 11 e 15 de Outubro, o navio patrulhou as 
águas de Timor, tendo-se cruzado com navios 
da Marinha Indonésia, fundeados sobre a li-
nha de fronteira. Em 23 de Outubro, a Afonso 
Cerqueira deslocou-se a Macau, para reabasteci-
mento, de onde largou a 2 de Novembro, vindo 
a fundear na Ilha de Ataúro, em 8 de Novem-
bro, retomando a patrulha das águas de Timor. 
Entre 17 e 22 de Novembro de 1975, foi reabas-
tecer em Darwin, transportando dois pelotões 

de paraquedistas que guarneciam Ataúro, os 
quais foram ali rendidos por outros dois vin-
dos de Portugal.
Em 24 de Novembro de 1975, a Afonso Cerquei-
ra foi rendida pela corveta João Roby, recém-
-chegada de Portugal, tendo largado para Sin-
gapura em viagem de fim de comissão. Con-
tudo, estando neste porto, em 30 de Novem-
bro, recebeu ordem para regressar de novo a 
Ataúro, onde chegou a 6 de Dezembro.
Logo no dia 8, as forças da Indonésia bombar-
dearam Díli e consumaram a ocupação militar 
do território de Timor.
Com ordem para reiniciar o regresso a Por-
tugal, o navio passa por Darwin, mas inicia a 
viagem através do Pacifico, atravessando o ca-
nal do Panamá em 9 de Fevereiro de 1976 e se-
guindo a rota pelo Atlântico até Lisboa. Atracou 
na Base Naval de Lisboa, em 11 de março.
Completava, assim, o N.R.P. Afonso Cerqueira, 
comandado pelo capitão-tenente Eugénio Ca-
valheiro, uma viagem de circum-navegação, de 
3 de Setembro de 1975 a 11 de Março de 1976, 
de particular relevância. A última efectuada por 

SUBSTITUÍDO 
NA AFONSO 
CERQUEIRA, 
CUMPRINDO 
APENAS UM ANO 
DE COMANDO, 
QUANDO O NORMAL 
SÃO DOIS ANOS
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um navio da Marinha de Guerra Portuguesa 
havia sido em 1940/42 pelo aviso de 2.ª classe 
NRP João de Lisboa.

RESERVA FORÇADA
No rescaldo do 25 de Novembro, e apesar da 
importante acção militar levada a cabo no dia 
25 de Abril de 1974, em que foi o único ofi-
cial superior de Marinha a comandar forças 
armadas, para além do comandante Pinheiro 
de Azevedo, e logo desde as primeiras horas 
da manhã, para além de ter sido o comandante 
do único navio de guerra português presente 
em Timor nos inícios dos complexos tempos 
de 1975 ali vividos, tal não impediu que, ime-
diatamente após a chegada do navio a Lisboa, 
concluída uma volta ao mundo, fosse substituí-
do na Afonso Cerqueira, cumprindo apenas um 
ano de comando, quando o normal são dois 
anos.
Não terá sido de todo estranho a este lamentá-
vel estado de coisas, se é que não foi determi-
nante, o seu pedido de passagem à Reserva da 
Armada, algum tempo depois, no mesmo dia 
em que foi promovido ao posto de capitão-de-
-fragata.
A sua carreira viria a ser reconstituída e promo-
vido ao posto de comandante-de-mar-e-guerra, 
ao abrigo da lei 43/99.
Retirado da vida activa da Marinha, dedicou-se 
a estudos no âmbito da História da Arte, para 
o que frequentou várias cadeiras da especiali-
dade, quer na Open University inglesa, quer na 
Universidade Aberta. Neste âmbito, escreveu 
(em co-autoria) uma monografia sobre A igreja 

matriz de Torre de Moncorvo (1998), um estudo 
sobre Os frescos da Senhora da Teixeira (2000) 
e um outro trabalho sobre a Igreja de Santiago 
da Adeganha (2011), além de outros artigos e 
publicações.
Durante alguns anos foi membro do Conselho 
Para a Paz e Cooperação.
Viria a falecer a 9 de Fevereiro do presente ano.
À viúva, senhora D. Maria Teresa Borges da 
Costa Farmhouse Cavalheiro, assim como ao 
filho Pedro, às filhas Maria Laura, Sofia e Te-
resa, e netos, O Referencial apresenta sentidas 
condolências.

*Carlos de Almada Contreiras 
é capitão-de-mar-e-guerra 

na situação de reforma
** Martins Guerreiro é contra-almirante 

na situação de reforma
 

COMANDANTE 
DO ÚNICO NAVIO 
DE GUERRA PORTUGUÊS 
PRESENTE EM TIMOR 
NOS INÍCIOS 
DOS COMPLEXOS 
TEMPOS DE 1975
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ÁLVARO TAVARES (1945-2022)

REPÓRTER 
DO 25 DE ABRIL
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NATURAL DE LISBOA, onde nasceu a 18 de 
agosto de 1945, Álvaro Tavares formou-se no 
seio de uma família 
que fazia da arte da 
fotografia o modo de 
governar a vida. Seu 
pai, José Tavares, 
era fotógrafo de pro-
fissão com estabe-
lecimento montado 
na Rua D. Pedro V. 
Foi nesse ambiente 
que Álvaro cresceu, 
entre rolos e má-
quinas fotográficas, 
deslumbrando-se 
com revelações e 
imagens a sair do la-
boratório. 
Após regressar de 
Angola, onde cum-
priu o serviço militar 
obrigatório, Álvaro 
Tavares estabeleceu 
o Estúdios 70, em Al-
gés, com intenção de 
seguir o exemplo da 
família e enveredar pela fotografia comercial. 
Porém, a experiência não iria resistir a outros 
apelos e desafios.

Seu irmão mais velho, José Tavares, tornara-se 
repórter-fotográfico do Diário de Lisboa, onde 

faria carreira profis-
sional até falecer.
Álvaro Tavares ha-
veria, também, de 
enveredar pelo jor-
nalismo. No princí-
pio dos anos [19]70 é 
admitido na redação 
do jornal República 
como repórter-fo-
tográfico, iniciando 
aí a profissão. Foi 
nessa condição que 
conviveu e interpre-
tou os maravilhosos 
acontecimentos de 
25 de abril de 1974. 
Ele e o irmão acom-
panharam os passos 
de Salgueiro Maia 
no Terreiro do Paço, 
Avenida Ribeira das 
Naus, Rua do Arse-
nal até ao Largo do 
Carmo. Com as suas 

objetivas registaram admiráveis fotografias 
que, para a posteridade, se tornaram ícones da 
Revolução dos Cravos.

Álvaro Tavares, repórter-fotográfico, faleceu dia 7 de fevereiro, 
no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, aos 76 anos de idade

Á
lv

ar
o 

T
av

ar
es



92 O REFERENCIAL

Com uma carreira profissional de aproximada-
mente 40 anos, inteiramente devotada ao jor-
nalismo, após os acontecimentos do República, 
em 1975, Álvaro Tavares integrou a redação do 
jornal A Luta, daí transitando, em 1979, para o 
Diário de Notícias onde se manteria até se refor-
mar em 2004. 
Reconhecendo o mérito profissional, também 
pessoal pela disponibilidade de entrega e insis-
tente defesa de causas e valores fundamentais, 
jornalistas seus camaradas do Diário de Notí-
cias elegeram-no para vários mandatos do Con-
selho de Redação.

Discreto, chegando mesmo a cultivar uma cer-
ta reserva por avesso a dar nas vistas, Álvaro 
Tavares integrou a plêiade do fotojornalismo 
português da sua geração e deixa essa marca 
impressa em múltiplas e magníficas reporta-
gens realizadas em Portugal e estrangeiro.
Álvaro Tavares manteve, ainda, colaboração 
com outros títulos, nomeadamente o Auto 
Sport, e assinou reportagens fotográficas sobre 
Macau, estando presente na edição de Patrimó-
nio Arquitetónico de Macau, 1988, (BN 27865), e 
na exposição online Macau diferentes olhares em 
tempos diferentes, onde se retrata “a nova face 
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que Macau foi ganhando” nos últimos 25 anos 
do século XX.
Em 2009, Álvaro Tavares decidiu reunir e ofere-
cer à Associação 25 de Abril uma valiosa coleção 
de 48 fotografias das reportagens, de sua autoria 
e do irmão José Tavares, realizadas a 25 de abril 
de 1974. Por esse motivo, o relatório e contas da 
A25A desse ano registou “o profundo agradeci-
mento da Direção da A25A a Álvaro Tavares e a 
homenagem póstuma a José Tavares”. 
Álvaro Eduardo de Oliveira Tavares era casado 
com Dolores Graça Vale dos Santos Tavares, e 
pai de Miguel Santos Tavares. 
De casamento anterior, era pai de Ana Teresa 
Correia Tavares e avô de André Tavares Santos 
e de Daniela Tavares Santos.
O funeral realizou-se dia 10 de fevereiro no 
Complexo Funerário de Alcabideche onde se 
procedeu à cremação.
À família enlutada, a direção da A25A e o Refe-
rencial apresentam sentidas condolências. 

Carlos Alberto Donas Boto Bordalo – Sócio Fundador
Fernando Da Costa Lobo da Silva – Sócio Fundador
Francisco Xavier dos Santos Silva – Sócio Fundador
José Henrique Coutinho Ferreira – Sócio Fundador
José Manuel Oliveira Monteiro – Sócio Fundador
Eugénio Martins Cavalheiro – Sócio Fundador
João Francisco Salvador – Sócio Fundador
Carlos Alberto Loures Xavier – Sócio Efectivo
Fernando Amancio Ferreira – Sócio Efectivo
Jaime Serra – Sócio Efectivo
Maria Carrilho - Sócio Efectivo

Às famílias enlutadas apresentamos sentidas condolências.

REGISTÁMOS O FALECIMENTO DOS SEGUINTES ASSOCIADOS:
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FUNDO ANICETO AFONSO
NO ARQUIVO 
HISTÓRICO MILITAR

Coronel Aniceto Afonso, antigo director do AHM, ao lado do actual responsável 
da instituição, coronel Carreira Martins (do lado direito), após a assinatura do protocolo 
que oficializou a entrega do acervo documental
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O CORONEL ANICETO AFONSO depositou 
no Arquivo Histórico Militar (AHM) o espó-
lio documental que reuniu ao longo de todo o 
seu percurso pessoal. A cerimónia de entrega, 
presidida pelo tenente-general Rui Guerra Pe-
reira, Vice-Chefe do Estado-Maior do Exérci-
to (CEME), realizou-se a 17 de Fevereiro nas 
Caves Manuelinas do Museu Militar de Lis-
boa. Entre as várias entidades, contavam-se o 
diretor de História e Cultura Militar, major-
-general Aníbal Flambó, e o diretor do AHM, 
coronel Carreira Martins, além de dezenas de 
convidados.
Numa cerimónia simples, mas muito signifi-
cativa, o protocolo foi lido e depois assinado 
pelo depositante, coronel Aniceto Afonso, e 
pelo diretor do AHM, tendo ambos usado da 
palavra, a que se juntou o Vice-CEME. 
O coronel Carreira Martins referiu-se à mis-
são do AHM como órgão do Exército que 
guarda e preserva o património documental 
militar e à importância de tal património pa-
ra a História de Portugal. Enalteceu a decisão 
do coronel Aniceto Afonso, antigo diretor do 
Arquivo, e assinalou a relevância dos arquivos 
particulares para complementar a informação 
disponível para os investigadores.
O tenente-general Rui Guerra Pereira agrade-
ceu, em nome do Exército, a decisão do coro-
nel Aniceto Afonso de depositar o seu acervo 

documental no AHM e salientou a conside-
ração e respeito do Exército pelo seu trabalho 
desenvolvido no âmbito da História Militar. 
Referiu também a importância da recolha de 
arquivos particulares para o património docu-
mental do Exército.
Visivelmente emocionado, o coronel Aniceto 
Afonso explicou as razões que o levaram a de-
positar o seu arquivo no AHM, tendo adianta-
do alguns pormenores sobre o seu conteúdo.
Na sala, encontrava-se disponível um catálogo 
sobre o fundo documental e algumas caixas e 
pastas com documentos pertencentes ao acervo.

Entrega do acervo documental do coronel, actual director da revista 
O Referencial, realizou-se a 17 de Fevereiro nas Caves Manuelinas 
do Museu Militar de Lisboa  

NUMA CERIMÓNIA 
SIMPLES, 
MAS MUITO 
SIGNIFICATIVA, 
O PROTOCOLO 
FOI LIDO E DEPOIS 
ASSINADO PELO 
DEPOSITANTE, 
CORONEL ANICETO 
AFONSO, E PELO 
DIRETOR DO AHM
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MEMÓRIA DE UMA GERAÇÃO
Discurso do coronel Aniceto Afonso na entrega do fundo documental 
ao Arquivo Histórico Militar

Concretiza-se hoje um objetivo a que me propus há exatamente 15 anos, meu último dia 
como diretor do Arquivo Histórico Militar, em 17 de fevereiro de 2007, e também uma 
promessa que deixei implícita no discurso que proferi pouco depois na Associação 25 de 
Abril, a que chamei “Um soldado razoável”, de que alguns se recordarão. Disse nessa al-
tura: “O meu trabalho no Arquivo Histórico Militar destinou-se, também, a salvaguardar a 
memória da nossa geração e daquilo que foi o nosso contributo (de que nos orgulhamos) 
para a História do nosso país.” Mal seria que não me dispusesse, como modesto contributo 
para a salvaguarda dessa memória, a entregar a documentação que fui juntando, aos outros 
testemunhos que esta casa guarda.
É precisamente isso que estamos a oficializar hoje.
É sobre isso que desejo falar-vos um pouco mais.
Nós, como pessoas e como geração, somos fruto do nosso tempo. Vivemos numa época 
determinada e a isso não há fuga possível. Mas as gerações são contínuas e por vezes sinto 
dificuldade em separá-las, porque os cortes possíveis podem fazer-se onde cada um de nós 
entender. Eu julgo mais fácil considerar a passagem contínua de testemunho. Ora uma parte 
importante do meu testemunho está plasmada neste fundo documental de que agora faço 
entrega ao Arquivo Histórico Militar.
Eu não gostaria que a memória de mim ficasse limitada a este conjunto de papéis e outros 
suportes que aqui entrego. Mas reconheço que muito do que sou e fui se deduz destes teste-
munhos. Por isso me apraz explicar-vos o que podem encontrar e o que é legado aos nossos 
herdeiros, atuais e futuros.

UM TESTEMUNHO
O meu arquivo pode ter uma leitura pessoal – traduz um percurso individual, elo comum 
destes vestígios. Mas eu vejo-o também, e talvez sobretudo, como um testemunho do nosso 
tempo e, enfim, da nossa geração. Da geração que fez a guerra colonial, que foi capaz de pôr 
em causa as razões que a justificavam, que soube mobilizar-se mutuamente em torno de 
uma ideia de luta, que determinadamente consolidou um objetivo de ação, que compreen-
deu enfim o caminho que devia seguir, ou que era imperioso que seguisse, que superou o 
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dilema da sua vida, entre o dever inerente à sua condição militar e a consciência da violação 
da sua missão mais profunda, ou seja, o dilema de escolher entre um povo e um regime, 
depressa superado pela lógica insofismável da escolha.
A escolha pelo povo foi a base do Movimento dos Capitães e do 25 de Abril. A intervenção 
que levámos a efeito teve como justificação e como base a devolução da liberdade ao povo 
português e a construção de um regime democrático, ou melhor, a garantia da liberdade para 
a construção de uma democracia.
Esta intervenção dos militares na esfera política não deve ser interpretada fora do seu tempo 
e das condições concretas que a justificaram. E, pelo contrário, deve ser valorizada pelo seu 
caráter e pela sua oportunidade, no sentido em que os militares cumpriram o seu dever: 
devolveram a cidadania às pessoas e desobstruíram os caminhos da sua participação demo-
crática. Ora, esta ação é a mais digna e a mais sagrada de todas as missões – a liberdade é o 
suporte da nossa convivência e da construção das nossas sociedades. 
Sem liberdade não há cidadania. No 25 de Abril foi o MFA, representando as Forças Armadas, que 
impôs, através de uma grande operação militar, a Viragem Histórica, a liberdade como base da 
nossa vivência em sociedade. É um orgulho para todos nós que tivemos oportunidade de partici-
par, mas também para todos aqueles que reconheceram a justeza dessa ação, e deve sê-lo, em per-
manência, para todos os militares e para as Forças Armadas. O 25 de Abril é um dia de referência 

Coronel Aniceto Afonso durante o seu discurso na presença do tenente-general Rui Guerra Pereira, 
Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, do diretor de História e Cultura Militar, major-general Aníbal 
Flambó, e do diretor do AHM, coronel Carreira Martins, além de dezenas de convidados

NOTÍCIAS
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e de prestígio para os militares, e julgo que nem todos o têm compreendido, e lamentavelmente, 
continuam a não o compreender. É pena, porque não há lógica que justifique essa atitude. As For-
ças Armadas só ganham se assumirem o 25 de Abril como seu, sem qualquer constrangimento. É 
nos seus valores que se fundamenta o prestígio dos militares perante o povo.

EM VOLTA DO 25 DE ABRIL
Estas palavras vêm a propósito do meu arquivo e da primeira ideia que desejava transmitir-
-vos: o meu arquivo, sendo testemunho de uma época e de uma geração, concentra-se em 
torno da nossa data, ou seja, do 25 de Abril de 1974. Alude rapidamente à nossa formação, 
demora-se na guerra colonial, recorda o 25 de Abril, mergulha na descolonização (neste caso 
em Moçambique, onde acompanhei todo o processo de transição de soberania) e acompanha 
depois o período de transição e a retoma completa do poder pelos eleitos do povo, após o 
cumprimento integral e livremente aceite dos compromissos assumidos pelo Programa do 
MFA e pelos documentos posteriormente acordados.
Passa então para o meu percurso pessoal, que pouco importa aqui destacar. Os meus estudos 
de História, os livros que publiquei (muitos deles na companhia do meu amigo Carlos de 
Matos Gomes) sobre os conflitos militares do século XX, em especial, como sabem, sobre a 
Guerra Colonial. Vem depois a imprensa de uma época alargada, que inclui praticamente 
todo o século XX e a passagem do milénio.
É claro que a minha ligação à História foi uma opção pessoal, que se traduz inevitavelmente 
por uma grande dimensão do meu arquivo, desde a licenciatura a todos os apoios bibliográ-
ficos dos principais estudos que realizei. Mas também esses testemunhos, pelo seu cunho 
vincadamente contemporâneo, são vestígios do nosso tempo. Aí estão os meus trabalhos 
académicos e também as obras e estudos que fui publicando. O historiador é sempre um 
homem do presente, procurando reconstituir o passado com a verdade que lhe for possível 
recuperar. Procurei nunca me deixar influenciar por interpretações precipitadas ou conve-
nientes, preferindo as dúvidas a qualquer “certeza” não fundada. Julgo que nunca fui con-
frontado nem criticado por aligeirar as provas das minhas conclusões. A História também é 
isso: a confiança naqueles que recuperam o passado e toda a sua trama.
Finalmente uma palavra para a extensão da imprensa guardada e agora presente no meu 
arquivo. No meu parecer, por mais que a imprensa seja parte interessada e muitas vezes 
parcial, ela será sempre, para a reconstituição dos factos mais recentes, um instrumento fun-
damental. Nela se espelha a vida de cada época, e através dela é possível criar uma primeira 
base de entendimento do nosso dia-a-dia. Só temos que garantir que ela não é, nem nunca 
será, a nossa única ponte para o passado. É por isso que o meu arquivo contém uma signifi-
cativa presença da imprensa dos tempos em que mais nos empenhámos.
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FUNDO 181
Há ainda alguns aspetos que gostaria de relevar, se me concederem mais um pouco de atenção.
Primeiro, o Fundo Aniceto Afonso, a que o Arquivo Histórico Militar, a meu pedido, atri-
buiu o nº 181, é composto por duas partes, mas só a Parte I é entregue ao Arquivo; a Parte 
II permanece privada e serão os meus herdeiros, aqui presentes, que virão a decidir sobre o 
seu destino.
Segundo, ao longo do meu percurso tive acesso a vários arquivos pessoais, sendo que alguns 
permaneceram comigo durante muitos anos, até virem a integrar-se, por vontade dos seus 
detentores, no Fundo 181. Devo por isso mencioná-los e constatar que todos dão testemunho 
do mesmo tempo e dos mesmos temas, centrando-se em torno do 25 de Abril de 1974.
Juntam-se a mim, os meus amigos António Delgado Fonseca, Luís António Paiva de An-
drade, Mário Tomé, Carlos de Matos Gomes, José Manuel Costa Neves e Jorge Sales Golias. 
Muito obrigado a todos por fazerem parte desta memória que deixamos aos futuros investi-
gadores destes tempos.
Terceiro, gostaria ainda de salientar o arquivo de imagens, que fui acumulando e que agora 
incluo no Fundo entregue. Também isso representa uma época, com leitura própria, que, 
não tenho dúvidas, será olhado com apreço no futuro.
Por fim, menciono que entreguei também ao Arquivo Histórico Militar uma coleção de qua-
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SERIGRAFIA 
DE JÚLIO POMAR

Com a serigrafia do Burro a Cantar Fado quis Júlio Pomar homenagear a gesta de Abril 
quando estavam cumpridos 40 anos sobre a “madrugada inteira e limpa”. O quadro 

original do génio criador foi reproduzido numa edição de 200 exemplares devidamente 
numerados. As cópias ainda disponíveis podem ser adquiridas na sede da A25A. 

Os interessados devem solicitar a reserva através de correio electrónico para
secretaria@a25abril.pt ou pelo telefone 21 324 14 20.
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se todas as minhas publicações, tanto as de minha autoria exclusiva, de minha coautoria, ou 
da minha participação ou colaboração. Elas são indispensáveis para compreender grande 
parte dos documentos que constituem o Fundo 181.

FESTA DO 80.º ANIVERSÁRIO
Pouco mais tenho a dizer-vos.
Talvez acrescentar que celebro com este ato, os meus 80 anos, que irei completar daqui a al-
gumas horas, na madrugada de amanhã. Sinto-me satisfeito com a concretização desta ideia, 
que também serve para encorajar todos aqueles que têm os seus papéis (ou os seus arquivos 
digitais) abandonados ou esquecidos, para que se juntem a esta ação de enriquecimento do 
nosso património documental.
Finalmente, para esclarecer possíveis expectativas sobre o meu fundo documental. Ele não é 
um arquivo muito importante do ponto de vista do conhecimento dos meandros da política 
ou do poder, é sobretudo um arquivo que se foi construindo algo desordenado e que teste-
munha a passagem de um discreto personagem por este tempo de tantas mudanças.
Restam-me os agradecimentos.
Em primeiro lugar, à minha família. Todos os documentos que constituem o meu arquivo 
têm uma relação, mais ou menos explícita, com a minha família. De todos, nomeio a minha 
mulher, a Marília, porque construímos tudo em conjunto e percorremos os mesmos cami-
nhos. 
Em relação a esta cerimónia, quero manifestar o meu grande apreço pela presença de V. Ex.ª, 
meu general, e pela honra que me concede ao presidir a este encontro, que simboliza a im-
portância que o Exército concede a esta entrega do meu arquivo ao AHM. A minha gratidão 
vai também para a Direção de História e Cultura Militar, na pessoa do major-general Flam-
bó, e também para o AHM, na pessoa do seu diretor, coronel Carreira Martins, e também do 
major Roberto. O meu obrigado a todos.
A todas as minhas amigas e a todos os meus amigos, mais uma vez, obrigado pela vossa 
presença.
Obrigado também ao Exército e ao Arquivo Histórico Militar, que quiseram dar realce a esta 
cerimónia simples.

NOTÍCIAS
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Cartaz do 48.º aniversário
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O 48.º ANO DE DEMOCRACIA em Portugal é 
este ano celebrado num contexto que aponta já 
para o 50.º aniversário da Revolução dos Cravos 
cujo arranque oficial das comemorações foi as-
sinalado a 23 de Março, dia em que o tempo de 
liberdade igualou o da ditadura. No entanto, a 
festa dos 48 anos vai sair à rua, como tem sido 
tradição desde 1974, exceptuando, naturalmen-
te, o ano de 2020, quando a pandemia impediu 
os festejos na via pública. 
Teremos, assim, este ano, o tradicional desfile 
na Avenida da Liberdade, com início às 15 horas, 
na Rotunda do Marquês de Pombal, em Lisboa, 
e também a Corrida da Liberdade, sempre mui-
to participada pelos amantes do desporto ao ar 
livre, em parceria com a Confederação das Co-
lectividades de Cultura e Desporto. Serão três as 
provas de atletismo, terminando todas na Praça 
dos Restauradores: 11 mil metros, com partida na 
Pontinha; cinco mil metros, com partida no Largo 

do Carmo; e os mil metros, com partida na Praça 
Marquês de Pombal. As inscrições, gratuitas, ter-
minam no dia 18 de Abril e podem ser feitas no 
site www.accl.com.pt.
Na noite de 24 de Abril realiza-se o tradicio-
nal jantar comemorativo, na Estufa-Fria, em 
Lisboa, e, em Almada, terá lugar a já famosa 
“Festa Jovem”.
Muitas outras actividades estão programadas, 
em Portugal e na diáspora, como tem sido ha-
bitual. Para esse dia, a comissão promotora da 
comemoração convida todos os media a trans-
mitirem às 18  horas do dia 25 de Abril (hora da 
rendição de Marcelo Caetano em 1974), a Grân-
dola Vila Morena, seguida do Hino Nacional, 
para que todos os que estejam impossibilitados 
de participar fisicamente nas comemorações, 
possam também cantar à janela ou à varanda, 
onde quer que se encontrem, sentindo-se uni-
dos a todos que gostam de celebrar Abril. 

MAIS CRAVOS 
QUE DITADURA
A celebração do 48.º aniversário da Revolução dos Cravos, 
no dia 25 de Abril, é assinalada no ano em que o tempo de liberdade 
iniciado em 1974 superou o da ditadura que durava desde 1926. Por isso, 
o tema da medalha e do cartaz alusivos à comemoração surge 
com a ideia-chave que dá título a este texto: “Mais cravos que ditadura” 
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A medalha comemorativa do 48.º aniversário é 
da autoria do escultor Vítor Santos. Do fascí-
nio da forma aliada à cor, nasceu a medalha 
comemorativa do 25 de Abril. “Exaltação, tra-
duzida pelo desenho/contorno reforçado pelo 
vermelho do cravo”, explicou o escultor, fri-
sando: “com esta medalha penso dignificar a 
vitória da democracia sobre a ditadura, para ser 
aconchegada e fruída a partir da mão de cada 
um de nós”. 
João Bernardo dos Santos idealizou o cartaz, 
com a colaboração da artista Catarina Quintas.

O escultor optou por apresentar um campo de 
cravos, que ocupa a maior parte do espaço, re-
presentando os anos de liberdade, numa conti-
nuidade a que as novas gerações — represen-
tadas na rapariga — devem acrescentar, indo 
além dos 48 anos já conquistados.
A frase-chave eleita para a medalha comemo-
rativa — “MAIS CRAVOS QUE DITADURA” 
— é a mesma do cartaz, com as cores de Abril, 
onde a ditadura, representada a escala de cinza, 
se quer longe mas não esquecida, para que não 
se veja repetida

MEDALHA COMEMORATIVA
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O REFERENCIAL ERROU

Por lapso, houve uma troca involuntária 
de fotos na página 31 do último número 
de O Referencial que tinha como legen-
da: “O general António de Spínola (ao 
centro) mandou reunir o Conselho de 
Estado a 30 de Setembro de 1974 para 
anunciar a renúncia ao cargo de Presi-
dente da República”. Com um pedido de 
desculpas aos nossos leitores, publica-
mos aqui a foto que tínhamos seleccio-
nado para aquela página.

LIVROS
Exercito Português 1974-2019 - 45 
Anos em Democracia – Oferta do 
general Luís Sequeira
Retalhos da Vida do Sonhador - 

Fazedor João Vasconcelos – Ofer-
ta de Arménio Vasconcelos
A menina de S. Juan – Oferta de 
João Menino Vargas
Memórias da Guerra em São Sal-
vador do Congo – Oferta de Joa-

quim Tomaz Soares
Adeus… Até ao meu regresso – 
Oferta da Comissão Promotora 
da Homenagem aos Combaten-
tes Mortos no Ex-Ultramar

OFERTAS À A25A

SUPLEMENTO ONLINE

A A25A vai ter disponível na sua página da Internet (https://a25abril.pt/quem-somos/ 
o-referencial/), um suplemento para cada número de O Referencial, onde serão coloca-
dos textos que complementam os artigos publicados em suporte de papel. Este proces-
so permitir-nos-á não só publicar textos que de outra forma não haveria possibilidade 
de serem incluídos, mas também controlar o tamanho da revista em suporte de papel, 
necessidade que se vem sentindo desde há algum tempo.
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GraoAgora em 

Origem Colombia
Nas altas encostas dos Andes, nasce um grão de café à altura dos mais 

exigentes apreciadores. Um café 100% arábica, que eleva o sabor e o aroma 

a cada chávena. Cultivado e apanhado grão a grão no topo dos 

terroirs vulcânicos e húmidos da Colômbia, este arábica revela-se uma 

bebida aveludada, com elevada suavidade e ligeiras notas cítricas.

Elevada em todos os sentidos

Eleve já a sua experiência de café.
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