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Caros Senhores: 

  

Imperativos de ordem profissional que não consegui contornar impedem-me de estar presente nos 

trabalhos do vosso seminário. 

  

Não queria ainda assim perder a oportunidade de agradecer a distinção do vosso convite para 

participar neste oportuno debate sobre os militares e a sociedade portuguesa. 

  

Seria decerto abusivo da minha parte ousar grandes considerandos sobre a actuação dos soldados 

deste país em missões internacionais, tanto no plano militar propriamente dito como nas vertentes 

sociais e humanitárias, ou sobre o que ela significou em matéria de presença do nosso país no 

concerto das nações. 

  

Entre os presentes nos trabalhos do vosso seminário não faltará quem o faça com mais competência. 

  

Os cargos da mais alta responsabilidade assumidos por oficiais portugueses missões internacionais e 

as distinções aos contributo dos militares portugueses pronunciadas por responsáveis políticos e 

militares em várias dessas missões – distinções quase sempre ignoradas no nosso país – falam de 

resto por si. 

  

Limito-me por isso a partilhar com os presentes duas imagens que me ficaram do contacto com os 

nossos militares em missões internacionais de apoio à paz. 

  

A memória transporta-me neste momento aos cenários dos anos 1990 nos Balcãs, mas aplicar-se-iam 

igualmente a vários outros teatros a que os nossos militares foram chamados. 

  

Lembro-me de quantas ocasiões, em momentos e em locais críticos, evocar o nome de um oficial 

português que prestara serviço na área em questão bastou para abrir a porta das boas vontades locais 

e o acesso a objectivos completamente inacessíveis sem essa preciosa “senha”. 

E o mais curioso é que a “senha” funcionou com a mesma eficácia nos dois lados da linha da frente. 

  

Recordo ao mesmo tempo o empenho com que militares portugueses destacados para cenários como 

os Balcãs, Timor ou o Afeganistão devoraram verdadeiras bibliotecas sobre as áreas em questão no 

empenho de tentar compreender a fundo as realidades humanas políticas e históricas dos teatros em 

que eram chamados a actuar. 

  

Quando, em 1995, publiquei um livro sobre o conflito dos Balcãs recebi vários mensagens de 

militares que prestaram serviço na Krajina e na Bósnia com preciosas críticas, sugestões, incentivos e 

reparos sobre imprecisões de datas e outros detalhes contidos no texto. 

  

Dessas experiências ficou-me uma memória de gratidão mas também de admiração. 

  

Sabendo-se quantas vezes o jogo dos interesses nacionais mal assumidos viciou as missões 

internacionais em cenários de crise, quantas vezes cálculos estratégicos inconfessáveis  se 

camuflaram em intervenções humanitárias e pacificadoras, essas atitudes dão bem a dimensão do 

contributo que os nossos militares deram às missões de apoio à paz a que foram chamados. 
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