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Os veteranos de guerra são 
a expressão viva da condição 
militar,  pelo que merecem ser 
tratados com dignidade inde-
pendentemente da condição 
financeira do Estado. A posi-
ção foi tomada ontem pelo re-
presentante da Associação de 
Oficiais, coronel Pereira Cra-
cel, na abertura do seminário 
sobre o “Stress pós-traumáti-
co de guerra”, em Braga, inse-
rida nos 50 anos de início da 
guerra colonial. Na ocasião, o 
chefe de Gabinete da Câmara 
Municipal, Alfredo Cardoso, de-
safiou a Associação Portugue-
sas de Veteranos de Guerra a 
alargar o âmbito de interven-
ção para lá do período de vida 
dos ex-combatentes, pois «a 
história  e as consequências 
exigem uma memória prolon-
gada no tempo».

Cinquenta anos depois do 
início da guerra colonial, dos 

Ex-combatentes exigem dignidade
para quem entregou a juventude à pátria

quais 37 foram vividos em de-
mocracia, «é demasiado tem-
po para que os ex-combaten-
tes não sejam ainda hoje tra-
tados com a dignidade que 
lhes é devida», considerou o 
responsável pela Associação 
de Oficiais das Forças Arma-
das, não escondendo a emo-
ção de estar a falar para «uma 
plateia de homens que no 
auge da sua juventude foram 
chamados para defender a 
sua pátria». «São concidadãos 
a quem é justo o reconheci-
mento pela entrega que fize-
ram ao tornarem-se exemplo 
da condição militar, apresen-
tando-se para combater pelo 
seu país», acrescentou.

O coronel Pereira Cracel real-
çou que «não se trata de gran-
des exigências, mas de modes-
tas necessidades, que têm que 
ser tratadas com a devida dig-
nidade e reconhecimento por 
quem foi obrigado e cumpriu 
a missão de garantir a sobe-

questões relacionadas com os 
militares e ex-militares. 

Memória deve 
unir população 

Pereira Cracel lembrou que 
«muitos foram chorados por 
pais, irmãos, filhos e filhas, 
sem que os poderes públicos 
tenham tido em consideração 
a sua entrega», pelo que con-

Militares pedem reconhecimento de quem lutou e deu a vida
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tinua a defender que «o país 
lhes venha a prestar o devido 
tributo». No mesmo sentido, o 
chefe de Gabinete da Câmara 
Municipal de Braga condenou 
as «guerras mediáticas de pa-
lavras e acusações» entre fac-
ções políticas, quando o que 
está em causa são 50 anos do 
início de «um acontecimento 
marcante da história nacional, 
em que todos foram chamadas 
a lutar pela pátria».

Alfredo Cardoso referiu que 
a Autarquia, liderada por Mesqui-
ta Machado, se mostra «honra-
da por ser parceira desta inicia-
tiva», que representa a «grande 
capacidade do movimento as-
sociativo» dos vários sectores e 
ramos das Forças Armadas. O 
responsável municipal defen-
deu, nesse sentido, que a As-
sociação Portuguesa de Vetera-
nos de Guerra (APVG) não deve 
ter o seu prazo de intervenção 
limitado à vida dos ex-comba-
tentes, pois «as consequências 

e os problemas estão no país 
e nas famílias», pelo que a as-
sociação «deve continuar o seu 
trabalho em nome da memória 
dos presentes, que são capazes 
de dizer e de sentir a expressão 
“viva Portugal”».

O seminário contou com a 
intervenção de vários especia-
listas em stress pós-traumático, 
tendo sido aberto pelo psicó-
logo clínico Albino Camarinha, 
que se mostrou contagiado 
pela exposição sobre a guerra 
do ultramar, patente nos claus-
tros do Convento dos Congre-
gados, que considerou eviden-
ciar «a condição traumática de 
indivíduos de 19 a 21 anos, que 
foram arrancados às suas famí-
lias para combaterem numa ter-
ra desconhecida». «As feridas fí-
sicas cicatrizam, mas as psicoló-
gicas são mais difíceis de ultra-
passar, pelo que o trauma pode 
ser, a todo o tempo, despole-
tado por situações mediáticas 
ou de guerra», referiu.

rania nacional e a defesa da 
pátria». Este responsável refe-
riu que entre as questões mais 
prementes estão os «interminá-
veis» processos dos deficientes 
das Forças Armadas, a atribui-
ção do cartão de antigo com-
batente e a existência de uma 
estrutura governativa (ao nível 
de secretaria de Estado) que 
acompanhe devidamente as 
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