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ENCERRAMENTO DO SEMINÁRIO “OS MILITARES NA SOCIEDADE” 

 

 

 

 Começo por dirigir uma saudação muito especial, a todos os que, mesmo não 

estando neste momento presentes, nos presentearam com as suas notáveis 

intervenções, permitindo que, na AOFA, tenha ficado o registo de um indelével 

marco na sua existência, numa altura em que comemora o seu 19º aniversário; 

 Cumprimento também os representantes da Casa Militar de Sua Exª o Sr. PR e de 

Suas Exªs os CEMA, CEME, CEMFA e CEMGFA; 

 Todos os demais representantes de entidades e Instituições aqui presentes; 

 Das ANS e AP; 

 Camaradas; 

 Minhas Senhoras e meus senhores  

  

 

 Impuseram as circunstâncias e a necessidade de as conformar à realidade dos 

factos, que nós, AOFA, ousássemos meter mãos à obra e procurar transmitir à opinião 

pública uma imagem do que é a realidade dos militares e das Forças Armadas, dando a 

conhecer o seu papel na sociedade portuguesa, num contexto de crise económica e 

social, em que assume particular relevância o potencial das suas competências e 

capacidades. 

 Mas também porque, com sustentação em meias verdades e não raras vezes em 

manifesto desconhecimento dos pressupostos em que assenta a coisa militar, se tem 

vindo a veicular para a opinião pública uma imagem tão injusta quanto distorcida da 

Instituição Militar e dos militares que a integram. 

 Postura que entendemos inadmissível por duas ordens de razões:  
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 Em primeiro lugar porque, nesta, como em qualquer outra Nação, as Forças 

Armadas, bem como os militares que delas fazem parte, deverão ser entendidos 

como inestimável património, material e imaterial, em condições de, a todo o 

momento, se constituírem esteio de um bem irrenunciável por qualquer povo – 

a soberania da sua Pátria!  

Recordando a rábula do saudoso Raul Solnado e a sua guerra de 1908: uma 

Nação não pode fechar a porta da guerra para abri-la quando as conveniências 

de momento o exigirem! Deve sim, é preparar-se em tempo de paz para poder 

garantir a sua soberania quando e sempre que ela seja posta em causa. 

E, convenhamos, estando a soberania económica e política pelas ruas da 

amargura, resta o pilar da defesa militar como garante da independência de um 

povo que se orgulha de o ser há mais tempo que a generalidade das Nações, 

algumas das quais, hoje, desgraçadamente, dão ordens a esta Pátria antiga, 

imagine-se, até sobre o modo como devem ser geridas as suas Forças Armadas.       

 Em segundo lugar porque, constituindo-se o combate como razão primeira que 

justifica a existência dos militares, circunstância que determina a sua contínua 

preparação para alcance de tal objectivo, nem por isso, como aqui modesta, 

mas brilhante e claramente ficou demonstrado, os militares deixam de estar 

presentes colaborando e participando em missões de interesse público e em 

tarefas relacionadas com a satisfação de necessidades básicas e a melhoria da 

qualidade de vida das populações, concorrendo ainda para o desenvolvimento 

económico do país. 

 Fazendo o que fazem, independentemente do risco e importância das 

missões, fazem-no em absoluto espírito de missão, com total entrega ao dever 

de servir, sem outras contrapartidas que não sejam os seus modestos salários, 

acompanhados de restrições e deveres que, como é ou devia ser sabido, 

definem a sua condição militar. E, para que se torne público, nunca é demais 

lembrar que fazendo o que fazem, fazem-no sob juramento de que abdicam do 

supremo bem da vida, se e quando as circunstâncias o exigirem! 
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 Repare-se na investigação recentemente efectuada pela Universidade do 

Minho a militares em missão no Afeganistão entre 2005 e 2009 (na ISAF), 

apontando para mais de 10% com sintomas de stress pós traumático. "71% 

destes militares participaram em operações de combate onde poderiam ter 

perdido a vida" enquanto "81% observaram inimigos feridos, 23% observaram 

inimigos mortos, 15% feriram inimigos em combate e 10% chegaram mesmo a 

matar inimigos". 

 É assim; poucas ou muitas horas, de dia ou de noite, com maior ou menor 

risco, com exigentes formação e competências, longe dos seus por curtos ou 

longos períodos, em condições de precariedade extrema, os militares 

CUMPREM! 

 Constituem uma reserva da Nação, à qual, para além do respeito pela sua 

dignidade, pouco exigem como contrapartida da sua disponibilidade 

permanente, não só porque a sua condição militar o impõe, mas 

fundamentalmente porque formados em valores de que, infelizmente, hoje, se 

encontram arredados muitos dos que, invertendo o sentido das suas obrigações 

se servem da coisa pública para seu próprio benefício. Razão que, em boa 

medida, é causa da lastimável situação a que o país foi conduzido e para o qual 

os remédios que gente alheia receita, mais parecem servir para matar quando 

do que o doente precisa é de cura.  

 Bem-haja pois aos que quiseram associar a sua disponibilidade e saber a uma 

iniciativa como esta que, embora singela, consideramos revestir-se de enorme 

importância para o reposicionamento adequado da valia dos militares e das 

Forças Armadas numa sociedade, à qual, paulatina, persistente e 

insidiosamente, sabe-se lá com que propósitos, é transmitida uma imagem que, 

para além de constituir ofensa aos seus mais directos destinatários, põe em 

causa um dos alicerces fundamentais em que a Nação se sustenta. 

 Bem-haja a todos, a quem, desta tribuna, em nome de todos os militares, 

apresento o nosso mais profundo agradecimento, com a dimensão do tributo 
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que, generosa e justamente quiseram dar aos que, também, de forma 

imensamente generosa se honram de servir a Pátria que juraram defender! 

 

VIVA PORTUGAL       

VIVA OS MILITARES E AS FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS 

 

 

   O Presidente da AOFA 

 

   Manuel Martins Pereira Cracel 

   COR 


