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O CIDADÃO MILITAR 

As comunidades organizam-se na prossecução de objectivos que se pretendem comuns, 

sempre no sentido de procurar as melhores formas de garantir a segurança e o bem-estar 

das partes que compõem o todo que a definem. 

É neste contexto que o cidadão militar deve ser entendido, à semelhança, aliás, de cidadãos de 

outros quaisquer grupos sócio-profissionais, havendo a considerar, porém, as circunstâncias e 

condições que essa mesma comunidade de que emanam impõe ao militar conferir-lhe particulares 

responsabilidades numa relação estreita com exigências e juramentos que permitam garantir a sua 

existência e sobrevivência como NAÇÃO independente e soberana.  

Na prossecução de tal objectivo entendeu-se cercear estes cidadãos militares de um vasto 

conjunto de direitos e liberdades conferidas à generalidade dos seus concidadãos, ao mesmo tempo 

que se lhes impõem severos deveres entendidos como convenientes à boa execução da nobre 

missão que lhes é cometida, relacionada, como já se disse, com a garantia da Independência da 

Pátria que juraram defender. 

Estão, por isso, submetidos à designada “CONDIÇÃO MILITAR”, consagrada na Lei das Bases 

Gerais de um Estatuto que a caracteriza, subtraindo-lhes uma significativa parcela da prerrogativa 

de acesso ao normal exercício do direito de cidadania.  

Contudo, com sustentação em meias verdades e não raras vezes em manifesto desconhecimento 

dos pressupostos em que assenta a realidade militar, tem-se vindo a veicular para a opinião pública 

uma imagem tão injusta quanto distorcida da Instituição Militar e dos militares que nela servem, 

desvirtuando-se e descaracterizando-se a sua Condição, em manifesto desrespeito, afronta à sua 

dignidade e afectação da coesão entre si, valor indelével que, em circunstância alguma, deveria ser 

posto em causa sob pena de fazer perigar a proficiência do cumprimento da nobre missão de que 

estão incumbidos.    

Postura que entendemos inadmissível, por duas ordens de razões:  

 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 expectativa da sua Segurança e 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 
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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, sendo o combate a razão primeira que justifica a existência dos 

militares, circunstância que determina a sua contínua preparação para alcance de tal 

capacidade, nem por isso, 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! 

Atente-se na investigação 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, na 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 em seu próprio benefício. Razão que, em boa medida, é causa da lastimável situação a que o 
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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.  

Como cidadãos fardados, militares que somos, não nos arrogamos o direito de requerer mais que 

quaisquer dos nossos concidadãos quando estão em causa a dignidade e até a sobrevivência de 

muitos! 

Orgulhosos de nos podermos afirmar como legítimos herdeiros de corajosos camaradas que, um 

dia, destemidamente entenderam restituir a liberdade e a dignidade ao povo de que eram e são 

parte, assiste-nos o direito de exigir que haja respeito pela dignidade de todos, que se construa um 

Estado em que os cidadãos em geral e também os militares se sintam representados por quem lhes 

possa transmitir sentimentos e garantias de estabilidade, segurança e confiança tão menosprezadas 

nos tempos mais recentes. 

Tal tem sido o alcance que tem atingido o menosprezo pelos militares, que tudo o que se 

consubstanciava em modestas contrapartidas de uma Condição Militar, foi revertido ao ponto de 

promover a discriminação negativa deste grupo de cidadãos, em oposição ao que, claramente, a Lei 

determina e consagra. 

Sendo caso para citar o Padre António Vieira no passado ano de 1669: “Se servisteis a Pátria e 

ela vos foi ingrata, vós fizestes o que devíeis, ela o que costuma”. 

Num tempo em que se ergue e reaviva a esperança, resta-nos a expectativa de que o próximo 

Comandante Supremo das Forças Armadas tenha o suficiente discernimento para olhar o quão 

maltratados e desconsiderados têm sido os cidadãos militares e encontre as melhores formas de 

repor a dignidade perdida, tão necessária para a coesão e proficiência da nobre missão que lhes 

está outorgada.    

Da minha parte, no exercício do direito de cidadania que me assiste, desejo os maiores sucessos 

para o candidato Professor Dr. Sampaio da Nóvoa nesta caminhada que iniciou. Sinto-me honrado 

pelo convite feito e alimento a expectativa de que, se a sua eleição vier a ter lugar, possamos 

partilhar pontos de vista sobre uma realidade que bem precisa do concurso de todos os que olham 

as Forças Armadas e os que nela servem, como esteio e pilar fundamental de um Estado que se 

pretende Soberano e Independente e que pratique o efectivo exercício de uma genuína democracia 

e, no qual, de facto, todos, como comunidade, nos sintamos efectivamente representados.  

                                                               Manuel Martins Pereira Cracel 

                                                                 COR 


