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Caros Associados,

Este é o meu primeiro editorial como presidente  
desta reputada Associação dos Auditores de  
Defesa Nacional, na sequência da acesa disputa 

das últimas eleições. Contudo, penso que, uma vez mais, 
a democracia foi salutar porque, ao fazer impender sobre 
nós a escolha dos associados, conferiu-nos uma 
responsabilidade acrescida. É que os desafios internos 
e externos são imensos e temos que nos unir de toda a 
força e determinação para os vencer.
Daí que a visão empresarial, mesmo numa Associação 
sem fins lucrativos, seja indispensável, não apenas em 
termos de equilíbrio financeiro como de gestão e de 
marketing de imagem, pois o capital e o potencial humano 
da AACDN estão longe, ainda, de estarem aproveitados 
e de serem conhecidos.
Assim, internamente, iniciámos um processo de 
reestruturação tecnológico, previlegiando, para já, a 
comunicação através de e-mail. Ou seja, doravante, 
até no sentido de diminuir custos, a generalidade das 
comunicações das nossas actividades será feita através 
de correio electrónico, pelo que se solicita a todos os 
associados que nos transmitam os respectivos endereços 
de e-mail actualizados.
De resto, já foi criado um boletim electrónico regular que 
dá conta da agenda das nossas actividades bem como das 
deliberações da Direcção, dado que transparência é para 
nós um pilar fundamental da nossa acção.
Também na senda deste desejo de transparência, há uma 
aposta na criação de um novo website, bem como nas 
redes sociais como o nosso blog e facebook, aos quais 
convidamos todos os associados a aderir e a comentar, de 
molde a conferir-lhe uma dinâmica de networking e de 
divulgação, bem como de marketing perante terceiros.

A par da comunicação electrónica, manteremos, 
igualmente, sempre que se justifique, a correspondência 
por correio normal, bem como o nosso tradicional 
Boletim que procuraremos tornar mais informativo e 
formativo, atractivo e moderno.
Em suma, não nos pouparemos a esforços para a 
promoção e divulgação da AACDN, junto dos ex-audi- 
tores que a ela não aderiram ou que, por qualquer razão, 
se desligaram, mas também da sociedade em geral, 
estreitando laços com o IDN como nossa casa-mãe.
Por outro lado, estamos também a dar continuidade ao 
trabalho de outras Direcções, designadamente tentando 
reactivar protocolos celebrados, grupos de trabalho sobre 
questões relevantes de segurança e defesa, prosseguindo 
com visitas aos locais mais emblemáticos da nossa 
portugalidade e com os nossos jantares-debate.
De resto, neste último capítulo foi realizado um jantar-
conferência com o Dr. António Vitorino, estando já 
agendado um outro com o Professor Doutor Marcello 
Rebelo de Sousa.
Também no âmbito do reencontro com a nossa 
identidade cultural, efectuámos uma visita ao Mosteiro de 
Alcobaça e ao Convento de Cós, estando previstas 
deslocações à Batalha, ao museu de arqueologia, a aldeias 
portuguesas típicas, a Mombaça e ao Quénia, onde, inclu- 
sivé, reside uma nossa auditora de Defesa Nacional.
O quarto poder tem sido alvo da nossa maior atenção, 
tendo-se já realizado, com grande participação dos 
nossos associados, visitas de final de tarde ao Expresso, 
RDP e RTP e, ainda, proximamente, à TSF, sempre 
acompanhados de associados nossos que, nestes locais, 
desempenham cargos de responsabilidade cimeira.
Finalmente, o Encontro Nacional será este ano no Porto, 
subordinado ao tema “O Centenário da República”, 
aproveitando o facto de a nova dinâmica da Região Norte, 
que conta com novos corpos sociais e cuja colaboração se 
afigura altamente profissional, empenhada e enérgica.
Porém, muitas outras iniciativas estão pensadas, de que 
iremos dando conta paulatinamente, sem esquecer o 
plano, quer europeu, quer internacional, com especial 
ênfase para a ADESG – Associação dos Diplomados da 
Escola Superior de Guerra do Brasil.
Em suma, a tarefa que temos pela frente tem a dimensão 
das nossas ambições, que é a de bem servir.
Só pedimos que se junte a esta equipa e nos ajude a 
devolver ao País, aquilo que ele, tanto e tão bem, em nós 
investiu.

Isabel Meirelles
Associada n.º 1 
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Já lá vão 36 anos, mas há coisas que nunca esquecem!...  
Era uma manhã límpida e serena. Pela janela da sala  
entrava um sol radioso, animador, mas lembrando 

que o relógio não perdoa e eu já estava atrasado para 
assinar o ponto no Arsenal do Alfeite, às 8 horas.
Em Corroios o trânsito até estava favorável e parecia 
garantido mais um dia sem desconto por atraso… Mas 
ao chegar ao Portão Verde (na cerca da Base Naval de 
Lisboa), a esperança definhou. A longa fila de carros fazia 
suspeitar de qualquer coisa. E o portão estava fechado, 
coisa inédita desde que eu me conhecia… Parece que 
havia uma revolução lá para Lisboa!...

Um dia de Abril
Pois… era de esperar!... Já havia muitos zunzuns e factos 
estranhos.
Havia aquele levantamento algo rocambolesco das Caldas.
Havia as posições desassombradas dos generais Spínola 
e Costa Gomes.
E as explicações do Regime começavam a parecer 
incoerentes e patéticas…
E o livro Portugal e o Futuro, pedrada no charco da 
guerra colonial.

Todos sabíamos que a tropa não estava feliz e eu já 
tinha ouvido qualquer coisa dum tal Movimento dos 
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Capitães…E a reacção da velha guarda militar… (a 
Brigada do Reumático, como ficou conhecida) de apoio 
ao Regime…Mais pareceu uma cena de teatro trágico- 
cómico.

Eu até nem era um grande revolucionário, mas há três 
anos andava um bocado envolvido na polémica das 
lutas estudantis. O tempo passara e o casamento mais a 
comissão em Moçambique tinham criado uma crosta de 
prudência e até de algum cinismo…
Mas a revolta e a insatisfação permaneciam e dei por mim 
com o coração a acelerar e as velhas pulsões recalcadas a 
subirem ao consciente… 
Se havia uma revolução, era lá que eu queria estar! Nem 
que fosse só como testemunha!

E aí vou eu no FIAT 127 até ao cacilheiro!...
Na Praça do Comércio, junto ao Cais das Colunas, estava 
uma fila muito heterogénea de veículos militares… havia 
Jeeps, camionetas de transporte (GMC e Berliet), as 
Chaimites (tanques blindados bem conhecidos das 
guerras de África) e aquelas “lagartas com rodas e um 
longo canhão”, as Panhard…
As pessoas saíam da estação dos barcos e, em vista daquela 
parafernália, seguiam de cabeça baixa pelas arcadas dos 
ministérios, em passo apressado…
A mensagem era bem explícita: Eu não tenho nada a ver 
com isto! Nunca me meti em política! A minha politica é 
o trabalho! Vou à minha vida, não quero confusões…

Bem… havia calma, o centro da Praça estava vazio… 
ninguém me proibia de passar por ali e observar… não 
estava sozinho, mas éramos muito poucos, os curiosos.
Notava-se a tensão e o nervosismo dos militares que 
esperavam junto aos carros. Havia até uns automóveis 
que paravam e deles saíam uns figurões de gabardina, a 

falar muito sério e com ar de comando!...
Do lado poente da Praça havia algo que concentrava 
todas as atenções.
Fui caminhando e ninguém me ligou nenhuma… mas 
a brisa trazia um odor de ansiedade. Até o silêncio era 
suspeito; parecia que o tempo tinha parado.
Havia uma fila de blindados de lagartas, daqueles 
façanhudos que nos fazem sentir muito pequeninos…
Pela rua caminhava um capitão com uma farda verde 
muito desalinhada, mas com porte marcial, em 
direcção aos blindados, onde um oficial muito direito 
e impecavelmente fardado aguardava com ar fero e 
dominador.
Houve por ali alguma agitação que acabou com o oficial 
bem vestido entregando a pistola ao capitão desalinhado 
e caminhando rodeado de soldados até uma Chaimite 
que o retirou de cena…

(Não sabia, mas acabava de presenciar um acto heróico 
do Capitão Salgueiro Maia que se dirigiu de mãos nuas 
para um tal brigadeiro, comandante daquela coluna e 
que já tinha esbofeteado um pobre soldado que lhe tinha 
pedido a rendição…O brigadeiro parece que deu ordem 
de fogo aos soldados na torre do blindado, mas não fora 
obedecido e acabou ameaçando o capitão, mas desistindo 
e terminando ali a sua guerra!)

O alívio foi sensível, com os blindados a apontar as armas 
para cima e seguindo devagarinho para se juntarem às 
tropas do Cais das Colunas.

Dos lados do Rossio ouvia-se uma algazarra!
Para lá me dirigi e pelo caminho pude adquirir uma 
edição especial do jornal A República, onde a euforia 
revolucionária transbordava como torrente dum dique 
que tinha desabado!
No meu coração já não havia lugar para o cinismo e 
frustração dos traumas de guerra. Era a esperança e a 
alegria a nascer! Se calhar até iria terminar a guerra de 
África e nascer um futuro de paz para os meus filhos!

No Rossio era grande a multidão e os oradores de 
improviso… Uma coisa me ficou na memória: uma 
grande bandeira vermelha com foice e martelo e umas 
estrelas…dizia MRPP. Então o partido comunista mudara 
de nome?...
Sabia bem o que era o PCP dos tempos de estudante 
e até fiquei feliz por não ver esse símbolo perturbador! 
(Nunca gostei de mentes telecomandadas). 
Então o golpe militar estava a transformar-se em revolução 
popular genuína?...
Havia que festejar e era hora de regressar a casa para 
contar à mulher a boa nova e preparar para dar vazão à 
alegria e juntarmo-nos às manifestações.
Na travessia do Tejo, um facto preocupante: uma fragata 
da Marinha passava em alta velocidade com os canhões 
apontados para a Praça do Comércio… Caramba! Se 
calhar a guerra ainda não tinha acabado!...
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Em casa, a Glorinha ainda nem sabia de nada…
Éramos pobrezinhos, nem tínhamos televisão… A nossa 
riqueza era, para além do carro comprado com os 60 
contos das poupanças do ultramar, dois filhinhos que já 
estavam na ama e outro que já andava na barriga!
Depois… aquela negociação:
- Eu quero voltar lá para ver no que deu!
- Não!!!... e eu fico aqui sozinha, sem saber nada?
- Mas não há perigo nenhum!... Eu depois conto!
- Então se não há perigo, por que é que eu não vou?...
- Bem, então vamos os dois! Pronto!!!

Foi só comer qualquer coisa e andar…
Em Cacilhas, o ferry vinha cheio de carros e gente com ar 
espavorido… Para Lisboa, o nosso carro era o único!...
Bendita ignorância, bem-aventurada imprudência!... Às 
vezes é assim que se fazem os heróis!  Seguir em frente, 
contra a corrente, com ar firme e decidido…

Lá vamos nós em direcção à Praça do Comércio… Mas 
o sinaleiro não deixa. Então subimos a Rua do Alecrim… 
constava que havia qualquer coisa no Largo do Carmo!
Foi só estacionar na Rua Nova da Trindade e… ir a pé!
Era lindo! Muitos jovens, com ar de festa, enchiam as 
ruas… Até já havia cravos!

No Largo do Carmo, o aparato militar e a enchente de 
populares…
O capitão Salgueiro Maia, de megafone em punho, exigia 
a rendição das forças da GNR que protegiam o 1º ministro 
Marcelo Caetano.
Chegavam e partiam carros com aqueles figurões de 
gabardina, já conhecidos da Pr. do Comércio (eram do 
Movimento dos Capitães). Dum bom automóvel saiu um 
jovem de gravata e colarinho que entrou no quartel e saiu 
pouco depois… Intrigante!

Entretanto, o capitão: Exigimos a rendição imediata! 
Espero dez minutos e depois disparamos…

E começou a fuzilaria… impressionante o som dos 
disparos em meio urbano, amplificado pelos ecos. Não 
estava habituado, aquilo em África era diferente!
Os militares abrigavam-se e os populares faziam o que 
podiam… Nós conseguimos enfiar-nos debaixo dum 
banco de pedra.
O pior foi quando a Panhard disparou… Que estrondo! 
Das paredes do quartel saltavam lascas, mas felizmente 
não houve resposta.
Depois apareceu um helicóptero em voo rasante… 
militares de arma apontada… era inimigo!
O medo começava a ultrapassar a adrenalina e já fazíamos 
planos de retirada…
( Mais movimento à entrada do quartel. Entrou uma 
personagem importante e depois uma Chaimite, que saiu 
logo em grande velocidade.)

Descontracção geral nos militares. O capitão disse 
qualquer coisa tranquilizadora no megafone. Acho até 
que agradeceu a solidariedade dos populares…
Graças a Deus não se repetiu a cena do Chile de Pinochet, 
com muitas vítimas mortais, entre elas o 1º ministro 
Allende. Foi o que me passou pela cabeça e pensei:
Vamos mas é embora, que isto para mim já é emoção 
a mais!

(Aquelas movimentações eram a entrega do poder de 
Marcelo Caetano para Spínola. Graças a Deus, ainda 
havia gente com sensatez e cabeça fria. O helicóptero 
trazia um grande chefe da GNR, única força que o 
Regime ainda conseguia movimentar. Vinha avaliar a 
situação. Parece que respondeu ao Marcelo que não 
era possível avançar sem grande matança de civis… 
Devemos-lhe muito!)

Então voltamos ao carro, já com grande dificuldade em 
avançar num mar de gente.
Mas quando avistámos o carro, fiquei sem pinga de 
sangue: …uma coluna da GNR avançava pela rua. Tinha 
de tirar o carro dali imediatamente. 
Corremos ao encontro da coluna pela rua deserta… 
Aquelas camionetas Mercedes com uma metralhadora 
montada sobre a cabina, os guardas avançando a pé, 
com aquelas fardas cinzentas …as velhas espingardas 
Mauser e o capacete de ferro… coitados! Mais pareciam 
nazis, mas sem garbo, sem entusiasmo…

Pegar no FIAT, arrancar por cima do passeio, acelerar 
em direcção ao Largo da Trindade… Os populares que 
tentavam fazer barricadas, saltam em frente, porque nada 
me faria parar!
Mas, após curvar à esquerda e entrar noutro largo, tive 
de travar a fundo .. Um círculo de tropas em cima e por 
baixo dos seus veículos, de metralhadora apontada … 
tiveram uma surpresa quase tão grande como a nossa!
Foi só dar a volta com a 1ª a fundo e meter por uma 
transversal… havia uma barreira de populares que 
saltaram, abrindo uma clareira…
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Sousa Pereira
Engenheiro e Professor do Instituto 
Politécnico de Tomar
Sócio n.º 875/04 da AACDN

Autor

Fora um dia de Glória
e um dia de História…
Os loucos e
os oportunistas
desenxamearam
e consumiram
rapidamente
as reservas financeiras.
O povo continuou
a suportar
o mesmo fardo… mas
já falava abertamente e…
a esperança tinha
renascido!...

E de repente, a cena muda radicalmente. Ao chegar ao 
Chiado, em frente estava um polícia sinaleiro, com o 
seu capacete colonial branco, as luvas brancas e o seu ar 
tranquilo. Mandava-me aguardar a mudança do trânsito.
Mandou avançar com os seus gestos de bailarino e isso 
parece que restaurou a calma e tranquilidade: … Caramba, 
se calhar o meu pânico era exagerado!...
Parámos na Rua da Misericórdia para pensar … não se 
ouviam tiros, havia trânsito na rua… tudo normal!
- Eu quero ir lá ver o que se passa!
- Não, vamos embora… se fores, eu também quero ir.
- Não, vê que estás grávida e agora já há muito aperto. 
Espera um bocadinho, que eu vou ali falar com as pessoas 
e venho já!...

Lá fui correndo, de esquina em esquina… Hoje a 
consciência acusa-me de ter procedido mal, mas era uma 
força irresistível!...
A coluna da GNR estava no mesmo sítio, mas descontraída. 
Os guardas sentados no chão, transpirando e sem o 
infernal capacete…
Fui até ao largo da Trindade… era uma confraternização 
geral de militares com o povo. Havia meninas distribuindo 
beijos, senhoras servindo refrigerantes e refeições ligeiras 
e… um sorriso generalizado. É dali aquela imagem do 
cravo enfiado na metralhadora.

Voltei ao carro pacificado… as reclamações da Glorinha 
morreram quando lhe disse:
- Acabou tudo! Acho que agora vai começar uma nova 
era de paz e alegria!

Na passagem da Ponte Salazar, avançava uma longa coluna 
de tropas. Era a artilharia de Vendas Novas. O regime 
caíra quase sem tiros. Mérito dos militares de Abril, mas 
há que fazer justiça também ao chamado governo fascista 
que soube não entrar em loucuras e retirar de forma digna 
sem chamar os seus fiéis ao sacrifício.

Fora um dia de Glória e um dia de História… 
Seguiram-se ainda muitos dias para a História… 
Os tempos nem foram felizes. Os loucos e os oportunistas 
desenxamearam e consumiram rapidamente as reservas 
financeiras. O povo continuou a suportar o mesmo 
fardo… mas já falava abertamente e… a esperança tinha 
renascido!... 
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As Forças Armadas e as Forças de Segurança  
portuguesas têm sido cada vez mais solicitadas  
para intervenções efectivas no quadro das 

missões de apoio à paz2,  em apoio da política externa do 
Estado, seja no âmbito da Cooperação Técnico-Militar, 
seja para fazer face a crises e conflitos. Durante o ano 
de 2008, Portugal manteve uma presença média de 662 
militares no exterior como Forças Nacionais Destacadas. 

Missões de Paz
Participação portuguesa

“Vivemos um tempo de paz em que as Forças Armadas serão cada vez mais um instrumento da 
política externa do Estado. Diremos, até, que o peso específico da política externa de cada país 
é frequentemente medido pela capacidade de integrar meios militares nacionais em Forças mul-
tinacionais, em cumprimento das missões legitimadas pelo Conselho de Segurança das Nações 
Unidas. Quem não aparece, não conta.”1

As Forças Armadas portuguesas empenharam unidades 
constituídas e militares dos três ramos, em 16 operações 
diferentes, sob a égide da NATO, UE e Nações Unidas.3  
Portugal ocupa actualmente o 42.º lugar no ranking 
dos 115 países contribuintes para as OAP, com 343 
efectivos, assim discriminados: 193 polícias, 144 militares 
e 6 observadores militares.4  O nível mais elevado do 
empenhamento nacional teve lugar no período de 

Fonte: Wikimedia Commons
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2000/2001 com o envolvimento simultâneo de unidades 
militares em três operações: na SFOR/Bósnia, na KFOR/
Kosovo e na UNTAET/Timor-Leste.5  
No panorama europeu, Portugal é actualmente o 7º país 
que mais contribui para operações de paz das Nações 
Unidas (incluindo a Rússia), o que é uma demonstração 
importante do esforço de um pequeno país com recursos 
limitados. Assim, desde 1990, Portugal empenhou mais 
de 25 mil soldados, que participaram em missões de paz 
em mais de 30 cenários diferentes, cobrindo todos os 
continentes do mundo.6  A multiplicidade de forças 
utilizadas, bem como a diversidade dos locais da sua 
projecção, reflecte a ambição e o esforço feito pelos 
governos portugueses nos últimos 20 anos. 
Portugal só encetou uma participação mais activa nas 
missões de apoio à paz a partir do início da década 
de 90. Com o fim da Guerra Fria e as consequentes 
alterações sofridas na conjuntura internacional, 
subsequentes ao fim do sistema bipolar, surgiu uma nova 
era de conflitualidade. Portugal alterou as suas opções 
estratégicas, ao mesmo tempo que se apercebeu da 
importância da sua intervenção nos fora de decisão 
internacional, sobretudo após ter aderido às Comunidades 
Europeias. Portugal, que já não intervinha em cenários 
de conflito no espaço europeu desde a primeira Guerra 
Mundial, foi forçado pela conjuntura a alterar o seu 
tradicional paradigma de defesa, africano e atlanticista.7  
Portugal passa a enviar contingentes significativos para 
cenários de crise, inicialmente integrados em missões 
da Organização das Nações Unidas (ONU), depois no 
âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(NATO) e agora também nas missões autónomas da 
União Europeia (UE).
Salientam-se os três conflitos, com um empenhamento 
mais significativo das Forças Armadas portuguesas: em 
Angola, Moçambique, ex-Jugoslávia e Timor. As Forças 
Armadas portuguesas contam agora com uma prestigiosa 
experiência internacional e deram já um importante 
contributo para a segurança internacional, em cenários 
tão distintos como a Bósnia-Herzegovina, o Kosovo, o 
Afeganistão, o Líbano, a República Democrática do 
Congo, o Chade e a Guiné-Bissau. O desempenho 
destas missões internacionais constituiu-se como um 
factor decisivo, não só para a credibilidade internacional 

do País, mas também, acessoriamente, para a moder- 
nização e prestígio das próprias Forças Armadas. 
As transformações que se foram dando no sistema 
internacional durante esta década decorreram a par de 
um Portugal cada vez mais consciente da importância 
de intervir no processo de decisão internacional. Esta 
tomada de consciência resultou das transformações do 
ambiente estratégico no sistema internacional. De facto, 
o Conceito Estratégico de Defesa Nacional de 1994, 
revisto em 2003, mostra exactamente essa necessidade 
de adequação e, mais importante, a especialização em 
missões de peacekeeping.
Em termos de racional político, a decisão de participar 
em missões em África e, sobretudo, nos Balcãs faz 
sentido, desde logo pela perspectiva de segurança 
alargada que as nossas elites políticas acolheram. 
A segurança passou assim a ter interesses além dos 
nacionais, por vezes materializados longe da base 
territorial dos Estados. Tal deve-se ao processo 
de mundialização e consequente fenómeno de 
permeabilidade e relatividade das fronteiras. O seu 
conceito, hoje, tem uma acepção flexível, ampliada, o 
que impõe aos Estados um novo tipo de entendimento 
da sua participação na comunidade internacional. Assim, 
“a defesa do interesse nacional passa, muitas vezes, pela 
defesa dos interesses dos projectos em que Portugal 
está envolvido. O envolvimento nacional na Bósnia-
Herzegovina, sobretudo na fase inicial, é um exemplo 
claro de defesa dos interesses do projecto europeu e, 
portanto, dos interesses de Portugal.” 8 

Portugal
apresenta-se assim
como “produtor”
e não apenas
como mero
“consumidor” de
segurança internacional
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As Forças Armadas,
como instrumento

da política que são,
contribuem de forma

significativa para
o aumentar

da visibilidade do País
no plano internacional

Nas palavras do ex-Ministro da Defesa Nacional, 
Severiano Teixeira, “A garantia da segurança nacional 
promove-se, cada vez mais, longe das nossas fronteiras 
tradicionais, dos tradicionais limites geográficos dos 
Estados. Por isso, a definição da nossa doutrina de 
intervenção já não pode ser predominantemente 
determinada apenas por factores históricos ou de 
proximidade geográfica, mas tem de incluir também 
critérios de segurança regional e internacional e de 
projecção dos interesses e valores da democracia e do 
primado do direito.”9  Em segundo lugar, há a referir o 
alargamento do próprio conceito de interesse nacional, 
definido não apenas na sua forma tradicional – defesa 
da integridade territorial do território e da Nação –, mas 
enquanto promoção da segurança, da paz e estabilidade 
internacionais,  resolução de conflitos e a promoção 
do respeito pelos direitos humanos e pelos princípios 

democráticos. É esta concepção de interesse nacional 
que tem orientado a definição das prioridades das 
políticas externa, de defesa e de segurança de Portugal e 
que têm presidido à sua escolha para intervir em certos 
cenários de conflitos. 
Portugal adquiriu, nos últimos tempos, uma certa 
visibilidade no contexto da sua participação internacional 
em organizações que visam objectivos de segurança. O 
incremento da referida visibilidade resulta da estreita 
ligação entre a iniciativa diplomática e a capacidade militar 
nacional. As Forças Armadas constituem, pela via da 
cooperação internacional, mais um dos “vectores”, um 
“braço”, um “instrumento” da política externa. Portugal 
apresenta-se assim como “produtor” e não apenas como 
mero “consumidor” de segurança internacional.10 

As Forças Armadas, como instrumento da política 
que são, contribuem de forma significativa para o 
aumentar da visibilidade do País no plano internacional, 
reforçando o seu poder negocial e o peso político, 
ajudando a concretizar, segundo o Prof. Freitas do 
Amaral, um novo Conceito Estratégico Nacional11  – o 
da tripla internacionalização: na Europa, na cooperação 
com os PALOP e nas missões de apoio à paz e de carácter 
humanitário.12 

Os contingentes portugueses nas missões de paz 
internacionais são, assim, um elemento indispensável 
na afirmação de Portugal como aliado útil da Aliança 
Atlântica, como agente activo na construção de uma 
Europa unida e eficaz na gestão de crises e, acima de 
tudo, como membro responsável da família das nações.
Em termos de política externa portuguesa, a decisão 
de participar na missão de paz na Bósnia (IFOR/
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a visibilidade do País no plano internacional, inclusive 
entre parceiros e aliados, e para reforçar o poder negocial 
e o peso político de Portugal nos fora internacionais. 
Em termos práticos, a realidade foi bem definida pelo 
Dr. António Vitorino; com efeito, não é possível 
“…manter, simultaneamente, um pé dentro e outro fora 
do sistema de alianças a que pertencemos.” 14  
A participação portuguesa na IFOR reforçou a posição 
portuguesa na NATO, dando um estatuto mais activo 
ao País e permitindo-lhe advogar com mais força a 
causa de Timor-Leste em 1999, conjugando os esforços 
dos aliados para pressionar a Indonésia a viabilizar o 

Resta saber se o País
consegue manter
este ritmo
de participações
em Operações de Apoio
à Paz à luz dos
constrangimentos
financeiros

Foto in Livro Bósnia 96, Missão do Exército em Apoio à Operação de Paz/Exército Português

(Implementation Force) veio marcar um redirecciona-
mento das opções estratégicas portuguesas e uma 
viragem importante no posicionamento internacional 
de Portugal. Depois, tal opção acabaria por constituir 
“um poderoso e inegável impulso modernizador do 
Exército Português… estabeleceu-se uma linha de 
demarcação clara entre uma visão conservadora do 
papel e da estrutura das Forças Armadas, ancorada na 
defesa do território nacional e na realização de missões 
externas apenas no contexto africano, historicamente 
bem conhecido dos portugueses (ex-colónias), e uma 
visão transformadora e modernizadora da instituição 
militar, baseada na projecção de forças, na intervenção 
em teatros de operações europeus ou limítrofes e 
cada vez mais vocacionada para acções conjuntas e 
combinadas”.13  
Esta mudança do centro de gravidade da política de 
defesa nacional acabaria por ter efeitos e por incidir no 
impulso dado à abolição da conscrição, quer na mudança 
de paradigma sobre as prioridades de equipamento, de 
treino e da própria doutrina do emprego da força militar. 
A necessidade de ter meios adequados às missões levou 
também à necessária transformação da Defesa, no 
contexto das políticas de coordenação internacional de 
meios. A participação em OAP também abriu a porta 
a uma nova forma de compreensão e de entendimento 
do papel das Forças Armadas na sociedade portuguesa e 
do seu papel na construção de uma ordem internacional 
mais pacífica.
Os diplomatas portugueses têm, com alguma frequência, 
referido o importante papel desempenhado pelas Forças 
Armadas através deste tipo de missões para aumentar 

referendo de 30 de Agosto de 1999, no qual o povo 
maubere pôde decidir pela sua independência. Não 
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deixa de ser verdade que a não participação poderia ter 
custos exactamente opostos, se não de penalização por 
falta de solidariedade com os restantes aliados, pelo 
menos a não obtenção de contrapartidas.15  
Neste sentido, a participação portuguesa na IFOR 
e SFOR (Stabilization Force) serviu para reforçar a 
presença e credibilidade portuguesa junto da NATO. 
No entanto, para além de um fim em si, a NATO serviu 
também como meio para conquistar outras importantes 
vitórias em termos de política externa, nomeadamente 
ao nível da ONU. Na segunda metade da década de 90, 
Portugal procurou tirar partido do seu esforço e fê-lo 
particularmente a dois níveis: ao nível da ONU, conseguiu 
obter duas vitórias importantes, a eleição do Dr. Freitas 
do Amaral para a Presidência da Assembleia Geral das 
Nações Unidas e a eleição para um lugar de membro 
não permanente do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas; as diligências portuguesas já conseguiram 
outros cargos de grande visibilidade internacional. As 
Forças Armadas, como instrumento da política que são, 
contribuem de forma significativa para o aumentar da 
visibilidade do País no plano internacional – a eleição 
do Embaixador José Cutileiro para Secretário-Geral 
da UEO (e a sua posterior reeleição em 1994-99), a 
nomeação do Dr. Durão Barroso para a Presidência 
da Comissão Europeia e a nomeação do Eng. António 
Guterres para Alto Comissário das Nações Unidas 
para os Refugiados. Ao nível da NATO, é de referir a 
manutenção, em Oeiras, do Quartel-General Conjunto 
da NATO e a sua elevação, em Fevereiro de 2009, a 
Quartel-General de segunda ordem, ficando equiparado 
ao Joint Forces Command Headquarters em Brunssum, 
na Holanda, e ao Joint Forces Command de Nápoles, 
em Itália.
A participação nas missões de paz das Nações Unidas, 
da NATO e da União Europeia consolidou o estatuto 
de Portugal como Estado produtor de segurança 
internacional, o que reforçou a credibilidade externa do 
País. O esforço empenhado por Portugal em matéria 
de peacekeeping marcou no meio internacional uma 
imagem que se tem vindo a tornar cada vez mais presente 
e consistente. Esta participação tem o maior significado 
e profundas consequências sobre a política externa e a 
política de defesa. Para adaptar as Forças Armadas aos 
novos desafios, a política de Defesa Nacional assumiu 
uma série de prioridades para a modernização das 
Forças Armadas, no quadro da NATO e da UE, das 
quais se destacam: garantir a sustentação de umas Forças 
Armadas baseadas em militares profissionais, compostas 
por recursos humanos cada vez mais qualificados; 
modernizar os equipamentos e as infra-estruturas, ao 
nível dos aliados da NATO e da UE, adequando-os 
às novas necessidades e exigências, nomeadamente a 
presença em missões militares internacionais. Resta saber 
se o País consegue manter este ritmo de participações em 
Operações de Apoio à Paz à luz dos constrangimentos 
financeiros que vivemos e àqueles mais exigentes que se 
avizinham. 

1 General Soares Carneiro, discurso realizado a 8/07/1993, por 
altura das Comemorações do Dia das FA, cit. in artigo do Coronel 
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de peacekeeping de outras organizações internacionais), Coimbra, 
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(31 December 2009).
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Português, nº 43, Abril 2003 (http://www.ieei.pt/publicacoes/ 
artigo.php?artigo=565).
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COC / EMGFA, 21 Outubro 2009; Fundação Mário Soares-Centro 
de Investigação e Formação para uma Cultura de Paz, A participação 
portuguesa em missões de paz – Relatório final, Lisboa, Dezembro 
2006).
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Internacionais”, Academia Militar - 14 de Maio de 2008 (http:// 
zasilva-missoesdepaz.blogspot.com/2008/06/portugal-nas-misses-
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para uma Cultura de Paz, A participação portuguesa em missões 
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A nau da Educação continua fustigada por agitadas  
marés e ventos contrários que, soprando violentos  
e imprevisíveis, trazem a equipagem mergulhada 

em agitados transes de confusão e ambiguidade. Os 
membros do comando há muito que perderam o rumo e, 
por mais que especulem e fantasiem, não o conseguem 
encontrar nem definir; o pessoal das máquinas, 
instalado em postos inamovíveis, vai assegurando seus 
cómodos íncubos, dando palpites e impondo rotinas; a 
marinhagem, incrédula e desesperada ante a indefinição 
que a perturba e sufoca, cruza ou agita os braços na 
verosímil expectativa da tragédia que intui e vislumbra.
Traduzida a simbologia da linguagem marítima na 
realidade terrestre, a alegoria sugere que se reflicta de 
forma séria, desapaixonada, serena, imparcial e incisiva 
sobre os fenómenos ocorridos no sistema escolar nas 
últimas cinco décadas, a fim de detectar, localizar e 

Na 
Gávea
da Nau

Impõe-se
mudar de rumo

perceber as causas reais da actual degradação do ensino. 
Degradação que se verifica a nível científico, pedagógico, 
organizativo, axiológico, disciplinar, cultural e formativo. 
Degradação que, pese embora os princípios defendidos 
e as boas intenções então proclamadas, teve início com 
a inacabada reforma veigo-simoneana de inspiração 
predominantemente sociologista. Degradação que 
ameaça não parar e recentes decisões da actual equipa 
ministerial asseguram que vai prosseguir a ritmo 
incontrolável.
Na verdade, as acções até agora anunciadas orientaram-
se para o tratamento da aparência e não para a cura da 
essência; visaram o retoque da imagem do doente e não 
o ataque à causa da doença; apontaram para a consen-
sualização de interesses menores e não para a erradicação 
de males maiores; numa palavra, sugerem mudanças que 
deixam tudo na mesma.
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Debrucemo-nos em notas breves sobre duas dessas 
acções, com a frontalidade e incisão que a situação impõe, 
independentemente do mal-estar que possam causar em 
alguns sectores.
A acção mais evidente e mais expectante traduziu-se 
na aparente pacificação do sistema, com o recurso à 
retomada de pseudonegociações entre ministério e profes- 
sores. Embora os media se esforçassem, embora mal 
informados, no sentido de lhes relevar o impacto e realçar 
eventuais sucessos, a verdade é que não houve quaisquer 
negociações entre o ministério e os professores. O que 
houve, de facto, foi uma negociação entre a equipa 
ministerial e os dirigentes sindicais cujos objectivos, 
interesses, posturas e práticas profissionais são totalmente 
diferentes (para não dizer contrárias) dos objectivos, 
dos interesses, das posturas e práticas profissionais dos 
professores. O desempenho destes ocorre no âmbito da 
Escola, em contacto dinâmico e aberto com os alunos na 
sala de aula, a fim de promover e suscitar nestes o real 
interesse pela aquisição, aplicação e construção do 
conhecimento, ao mesmo tempo que lhes propiciam 
a posse de instrumentos axiológicos indispensáveis 
ao desenvolvimento das suas capacidades humanas. 
O desempenho dos dirigentes sindicais decorre em 
ambiente bem diverso, cujas características não se 
identificam com as da docência.
Assim sendo e como salta à vista desarmada, o acordo 
pretensamente alcançado entre ministério e professores 
não se situa no âmbito do estatuto da função docente e da 
sua carreira, mas no do estatuto de uma qualquer carreira 
paradocente e burocrática. A negociação levada a efeito não 
teve por objectivo a criação de condições próprias para a 
motivação intrínseca dos professores, mas para a motivação 
extrínseca dos candidatos à paradocência burocrática. 
Retomando a simbologia náutica, o pretenso acordo não 
se selou entre o comando e a marinhagem, mas sim entre 
aquele e o pessoal instalado das máquinas.
Outra acção também evidente foi a que se relaciona com 
o processo e modelo de avaliação dos professores. Como 
era de esperar, no essencial, tudo ficou como estava, 

embora haja a promessa de as negociações prosseguirem. 
Contudo, mesmo que estas sejam retomadas, nada vai 
mudar no sentido do real interesse da Escola, do ensino e 
da educação, porque ambos os interlocutores se encontram 
arreigadamente imbuídos do espírito mercantilista com que 
de há largos anos a esta parte a Escola tem vindo a ser 
gerida. Claro e indesmentível testemunho desta tendência 
é a afirmação escrita de um ex-Secretário de Estado da 
Educação, na qual diz estar de acordo com as análises que 
sublinham o quanto é indispensável que o sistema educativo 
se focalize cada vez mais no cliente, acrescentando a seguir 
que a Escola deve ser olhada como uma prestadora de 
serviços aos seus clientes.
Talvez por influência da globalização e do poder real da 
economia, é esta ideia de educação, de ensino e de Escola, 
traduzida em linguagem de sabor mercantil e matriz 
utilitarista, que tem vindo a inspirar os mentores políticos 
do sistema educativo e da empolada máquina burocrática 
que o suporta. Em boa verdade, em ambos os sectores 
têm predominado engenhistas, tecnologistas, sociologistas, 
economicistas, contabilistas, financistas e estatisticistas que, 
a coberto das teses empresariais em que se formaram e 
procuram pôr em prática, tendem a que a Escola seja gerida 
como uma empresa voltada para o lucro. É nesta matriz 
utilitarista que assenta o modelo de avaliação por objectivos 
tangíveis que ora se tornou moda aplicar também na Escola 
aos professores. Este modelo, porém, não corresponde 
minimamente à finalidade da Escola, aos interesses dos 
alunos e às características da função docente dos profes- 
sores, já porque o aluno não é um cliente da mercearia 
nem um robot acrítico a construir; já porque o professor 
não é um merceeiro nem um operário especializado 
na construção de robots; já porque a Escola não é uma 
mercearia nem uma fábrica produtora de robots.
Bem ao contrário de quantos assim pensam, planeiam 
e programam, o aluno é um ser humano em formação; 
o professor é a pessoa que estimula, promove e apoia a 

... as acções
até agora anunciadas

orientaram-se para
o tratamento
da aparência

e não para a cura
da essência (...)

sugerem mudanças 
que deixam tudo

na mesma
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formação de todos os seus alunos, em geral, e de cada aluno, 
em particular; a Escola é o espaço privilegiado onde a relação 
pedagógica acontece, sendo certo que esta é uma relação de 
amor e não uma relação mercantil.
O País não pode continuar a assistir ao acelerado processo 
de degradação que afecta o sistema educativo, com reflexos 
iniludíveis no desenvolvimento científico, moral, social, 
cívico, cultural e profissional da sua Juventude. O País não 
quer continuar a suportar o funcionamento caríssimo de uma 
máquina empolada e ineficaz que tem vindo nitidamente a 
falhar na execução de um projecto nacional de particular 
relevância para a formação integral dos seus cidadãos. O 
País exige que se mude de princípios organizativos e de 
modelos de gestão do sistema educativo. 
É, pois, chegado o tempo de os vários próceres da política 
educativa porem de parte as teorias organizativas que 
fizeram doutrina após a Revolução Industrial e subjazem à 
sua formação profissional (a Teoria Clássica, de Fayol; a 
Administração Científica, de Taylor; a Teoria da Burocracia, 
de Max Weber), as quais enfatizam a procura de resultados 
concretos traduzidos no lucro, e de abandonarem o modelo 
mercantilista de gestão da Escola que pretendem impor, 
visando a formação do “homem económico”. Em seu lugar 
importa que se debrucem atentamente sobre as teorias 
de desenvolvimento da criança, como as de Piaget ou de 

... e se decidam por um
modelo humanista
e personalista
de Escola, assim
visando a formação
do “homem cultural”

Wigotsky, e se decidam por um modelo humanista e 
personalista de Escola, assim visando a formação do “homem 
cultural”. Esse é o único caminho a seguir para acabar com a 
degradação que hoje mina o sistema educativo. Impõe-se 
mudar de rumo. 
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No passado dia 31 de Março, em assembleia  
ordinária, que teve lugar no Instituto da Defesa  
Nacional, o então Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral, Dr. Abílio Ançã Henriques, conferiu 
posse aos novos Órgãos Sociais para o biénio 2010-2011.
Depois de finda a Assembleia Geral, seguiu-se a 
cerimónia pública da emposse, presidida pelo Secretário 
de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar, 
Dr. Marcos Perestrello, com a presença do Chefe da Casa 
Militar da Presidência da República, em representação 
do Presidente da República.
Estiveram, também, presentes os representantes do 
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e dos Chefes 
do Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força 
Aérea, bem como vários sócios honorários da AACDN, 
o Almirante Almeida d’Eça, decano dos Auditores de 
Defesa Nacional, e o General Altino de Magalhães, antigo 
Director do IDN, à data da fundação da Associação.

Tomada de Posse dos Novos Órgãos Sociais
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O Director do Instituto da Defesa Nacional, Major-
General Rodrigues Viana, usou da palavra para salientar 
o importante papel da AACDN e a vontade do Instituto 
de manter uma estreita cooperação com a Associação.
Depois de os empossados terem assinado o livro de 
tomada de posse, o novo Presidente da Assembleia, 

Major-General Mariz Fernandes, fez uma retrospectiva 
da criação da Associação e  dos seus objectivos, para 
concluir pela complementaridade da acção do IDN e 
da AACDN, formulando votos para que a colaboração 
entre as duas instituições se estreite (em caixa, transcrição 
do seu discurso).

Mesa da Assembleia Geral

Tomada de Posse dos Novos Órgãos Sociais
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Senhor General, Director do Instituto da Defesa 
Nacional
O desejo de que a realização desta cerimónia de 
tomada de posse dos Órgãos Sociais da AACDN tivesse 
lugar nas instalações do Instituto da Defesa Nacional 
significa, por parte dos empossados, uma homenagem 
ao lugar onde receberam um quinhão importante da 
sua formação cultural. Mas significa também a vontade 
de manterem com o Instituto a ligação afectiva que os 
tempos de estudo criaram e  a razão aconselha a 
aprofundar.
Ainda que não exista uma relação de tutela directa, é 
óbvio que os Auditores consideram o IDN como a sua 
casa-mãe, onde regressam sempre com prazer e com 
saudade, aqui se sentindo como em sua própria casa.
É este sentimento de pertença que justifica plenamente 
que a passagem de testemunho na conduta dos destinos 
da Associação tenha lugar neste local.
Porque V.Exª aceitou apadrinhar a realização deste acto 
solene, tomamos este gesto como prova de que comunga 
do mesmo ponto de vista, o que constitui esperançoso 
sinal de uma futura salutar colaboração.

... o Ministro
da Defesa Nacional
demonstrou
a consideração que
lhe merece a nossa
Associação e
o reconhecimento de
um esforço de quase
trinta anos na defesa
de valores e princípios
éticos muito caros
a todos os Auditores

Senhor General, Chefe da Casa Militar da Presidência 
da República
O facto de sua Excelência o Presidente da República se ter 
feito representar neste acto solene constitui uma grande 
honra, não só para os elementos dos Órgãos Sociais 
ora empossados, mas também para todos os membros 
da AACDN, que  registam com satisfação o respeito 
demonstrado por Sua Excelência por quantos pugnam 
pela promoção e defesa dos interesses nacionais.
Peço-lhe, Senhor General, que transmita ao Senhor 
Presidente da República o nosso sincero  agradecimento 
e o nosso maior empenho no cumprimento da missão 
que aqui e agora assumimos.

Senhor Secretário de Estado da Defesa Nacional 
e dos Assuntos do Mar
Ao fazer-se representar por V.Exª nesta cerimónia, o Sr 
Ministro da Defesa Nacional demonstrou a consideração 
que lhe merece a nossa Associação e o reconhecimento 
de um esforço de quase trinta anos na defesa de valores 
e princípios éticos muito caros a todos os Auditores.
Pode V.Exª estar certo de que os Auditores que neste 
momento assumem as responsabilidades da liderança 
da Associação estão determinados em continuar os 
esforços de quantos os antecederam, no sentido de 
reforçar o prestígio da Associação e levar a bom termo 
a sua missão.

Direcção
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Senhor Almirante Almeida d’Eça
V.Exª é o decano dos Auditores de Defesa Nacional.
A sua presença nesta cerimónia, não obstante as graves 
dificuldades de saúde que limitam a sua capacidade de 
locomoção, constitui um exemplo notável de dedicação, 
empenhamento e amor pela Associação, o que a todos 
nos sensibiliza e nos motiva.
O seu exemplar espírito de sacrifício não pode deixar 
de justificar este destaque pessoal e de merecer a nossa 
admiração e o nosso reconhecimento.
Bem haja, senhor Almirante!

Em primeiro lugar, garantir a continuidade do contacto 
entre os Auditores, para além do tempo vivido em 
conjunto durante o curso;
Como segundo objectivo, proporcionar aos Auditores, 
após a sua formação, a actualização dos conhecimentos 
adquiridos, de acordo com a evolução das matérias e dos 
acontecimentos relativos a segurança e defesa;
Por último, assegurar a continuidade da relação dos 
Auditores com o Instituto, criando, assim, um espírito 
de corpo que permitisse uma estreita cooperação entre 
uns e outro.
Ao longo dos tempos tem vindo a comprovar-se 
a clarividência da ideia que presidiu à criação da 
Associação, assim como a constatar-se a eficácia com 
que os objectivos têm vindo a ser concretizados. 
Com efeito, a Associação veio a filiar mais de 70 % do 
efectivo total dos Auditores formados ao longo destes 
quase 30 anos, os quais têm participado em inúmeras 
realizações colectivas de carácter cultural e lúdico.
Foram entretanto realizados, com regularidade, estágios 
de actualização, bem como seminários e conferências, 
através das quais o Instituto e a Associação contribuíram  
para  o estudo e difusão de conceitos e conhecimentos 
relativos à Defesa Nacional.
Quanto à cooperação entre o Instituto e a Associação, 
mantida ao longo de todos estes anos, justifica-se 
plenamente a sua continuação. 
Com efeito, o Instituto foi criado essencialmente para 
formar quadros de relevo da vida nacional em matérias 
de segurança e defesa. 
Por sua vez, a Associação assegura a preservação do 
produto operacional do Instituto, só tendo, portanto, 
verdadeira razão de existir enquanto garante da 
continuidade e da complementaridade do trabalho do 
Instituto.
É esta função complementar que justifica, portanto, a 
existência e o papel de ambas as instituições, cada uma 
das quais, por si só, não poderia atingir a plenitude da 
sua missão.
Por estas razões, faço sinceros votos para que, neste 
momento em que novos responsáveis assumiram as 
direcções do Instituto e da Associação, sejam renovados 
os esforços de cooperação para que ambos continuem a 
cumprir os respectivos objectivos, com o que muito terá 
a ganhar a Defesa Nacional e o nosso País.

Minhas Senhoras e meus Senhores
Em 1981, quando decorria o terceiro Curso de Defesa 
Nacional realizado após a reestruturação do antigo 
Instituto de Altos Estudos da Defesa Nacional, o então 
Director do Instituto, General Altino de Magalhães, 
constatou que os Auditores, logo após o termo da 
frequência dos respectivos cursos, regressavam às suas 
ocupações normais, sem que da sua aprendizagem 
sobre os problemas de segurança e defesa resultassem 
quaisquer outras consequências práticas para além do 
seu próprio enriquecimento individual.
Decidiu, então, o General Altino de Magalhães 
incentivar e apoiar um grupo de auditores a fundarem 
uma Associação, com três objectivos fundamentais:

... a Associação
assegura a preservação
do produto operacional
do Instituto, só tendo,
portanto, verdadeira
razão de existir
enquanto garante
da continuidade e
da complementaridade 
do trabalho do Instituto
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A Presidente da Direcção empossada, Drª Isabel 
Meirelles, frisou a importância do capital humano 
da Associação e das potencialidades desta, ofereceu 
colaboração ao IDN e ao Secretário de Estado e 
anunciou alguns dos objectivos a perseguir pela actual 

Nesta ocasião tão solene, dispenso-me de considerações 
em relação aos objectivos estatutários da nossa 
Associação.
Penso que mais importante do que teorizar é agir e 
traduzir, excedendo, se possível, o que está plasmado 
no papel. Indo mais longe e melhor. No fundo, a 
dinâmica da acção de uma associação de excelência que 
congrega tanta gente ilustre, a começar por aquela que 
foi a nossa comissão de honra. Um capital humano 
notabilíssimo, que não pode ser malbaratado nem, muito 
menos, esquecido.
Ora, se a recente e saudável disputa eleitoral teve 
um mérito foi o de congregar muitos associados, que 
não se conheciam entre si, e de aproximar outros, já 
afastados, mas sempre fiéis aos nossos ideais e aos nossos 
documentos fundadores. Mas mais. Queremos chamar 
outros auditores que, por razões díspares, se desligaram 

Conselho Fiscal

Direcção, concluindo por afirmar desejar devolver 
ao Estado o importante investimento feito por este 
último na preparação e formação de um número 
muito significativo de Auditores (em caixa, transcrição 
do seu discurso).

ou nunca se afeiçoaram à Associação. Mas não são 
apenas os associados que queremos conquistar.
Queremos também revigorar aquela relação especial e 
profícua com o Instituto da Defesa Nacional, de quem 
somos todos filhos, gratos pela oportunidade que nos 
foi dada de frequentar um curso de excelência, como é 
o Curso de Defesa Nacional. 
Com esta nova direcção do IDN, que nos acolheu hoje 
aqui, neste acto de posse, temos a certeza de que 
conheceremos um período ímpar de prosperidade entre 
as nossas duas instituições, no sentido de revigorar o 
conceito estratégico de defesa nacional, nos seus mais 
diversos cambiantes e formas, nesta combinação tão 
harmoniosa e desejável entre militares e civis.
Também nos pomos à disposição da Secretaria de 
Estado da Defesa, de que o Sr. Secretário de Estado, 
Dr. Marcos Perestrello, foi ilustre auditor, para usar, 
como entender, os nossos recursos e o nosso potencial, 
na senda do que há muito tempo atrás era feito, em que 
o Ministério da Defesa Nacional pedia, inclusive, 
pareceres e estudos à AACDN. 
Isso faria, seguramente, parte do engrandecimento da 
nossa Associação.
Senhor representante do Presidente da República, Sr. 
Secretário de Estado, Sr. Director e Sra. Subdirectora 
do IDN, senhores representantes dos três ramos das 
Forças Armadas, meus Senhores e minhas Senhoras. 
Contem incondicionalmente connosco. Nada nos 
poderia ser mais grato do que devolver ao País aquilo 
que ele investiu em nós.
Porém, ao afirmar a estatura da nossa Associação, 
compreendemos que a grandeza nunca é um dado 
adquirido. Deve ser conquistada. 
Deus não está ao lado dos maiores batalhões, mas de 
quem atira melhor, dizia Voltaire.
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Finalmente, o Secretário de Estado saudou os novos 
membros dos Órgãos Sociais, formulou votos de 
êxito à nova Direcção e salientou a disponibilidade 
do Ministério da Defesa para apoiar a actividade da 
Associação. 

Por isso, a nossa viagem não pode ser feita de atalhos 
ou de aceitar o mínimo. Nem sequer ser o caminho dos 
que hesitam.
Pelo contrário, tem de ser o dos que correm riscos, dos 
que agem, dos que fazem as coisas — alguns reconhecidos 
mas, mais frequentemente, incógnitos no seu labor.
Por isso, iremos tentar estabelecer relações mais 
próximas, mais dinâmicas, designadamente através das 
novas tecnologias, para que possamos chegar mais perto 
de todos e para que todos venham mais depressa até 
junto de nós. Sempre através de novas iniciativas 
associativas, desde as mais tradicionais às mais 
inovadoras.
O que nos é exigido agora, é uma nova dinâmica de 
responsabilidade.
Temos de conquistar um reconhecimento, por parte 
de cada associado, de cada instituição, organismo ou 
parceiro, cumprindo as nossas obrigações para com a 
nossa Associação e para com os ideais da segurança e da 
defesa de Portugal.
Deveres que aceitamos com satisfação e não com má 
vontade, firmes no conhecimento de que nada satisfaz 
mais o espírito nem define melhor o nosso carácter do 
que entregarmo-nos todos a uma tarefa reconhecida-
mente árdua.
Sei que posso falar por mim, mas também por todos 
os associados, nomeadamente por aqueles que hoje 
tomaram posse e que, generosamente, aceitaram lançar- 
se nesta aventura, que tem apenas a ambição de bem 
servir a Associação e de bem servir Portugal. 
Este é um preço, seguramente, mas é também a 
efectivação prática, mas elevada, da nossa cidadania.
Muito obrigada.

Órgãos Sociais da AACDN

Elenco para o biénio de 2010/2011
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Na expansão e consolidação do Condado  
Portucalense e, posteriormente, do Reino de  
Portugal, tiveram um papel fundamental duas 

Ordens religiosas: a Ordem dos Templários e a Ordem 
de Cister.
A Ordem dos Templários foi introduzida em 1127 por 
D. Tereza, que, no ano seguinte, lhes doou o Castelo 
de Soure, com a condição de colaborarem na luta 
contra os sarracenos. 
Por sua vez, a proximidade entre o Conde D. Henrique 
e Bernardo de Claraval permitiu que a Ordem de Cister 
viesse também a estabelecer-se em Portugal, com a 
concessão do Mosteiro de São João de Tarouca, em 1141.
Os Cavaleiros do Templo, que seguiam a regra de 
Cister, tiveram um papel preponderante no alargamento 
do território. Constituíram, por ventura, a parte mais 
importante das tropas no assalto aos pontos fortes dos 
muçulmanos e nas batalhas disputadas a céu aberto.

Mosteiro de
Alcobaça

Sua importância na História de Portugal

Por sua vez, a Ordem de Cister foi-se expandindo para sul, 
seguindo as conquistas dos primeiros reis e contribuindo 
para a consolidação do território conquistado.
A conquista de novos territórios, levada a cabo por 
D. Afonso Henriques, teve como consequência a 
desertificação das terras, mercê das razias e fossados e 
do aprisionamento dos que ali viviam. A necessidade de 
repovoar estes novos domínios levou o nosso primeiro rei 
a adoptar uma politica de fixação de novas populações.
Em 1147, após a conquista de Santarém, D. Afonso 
Henriques contemplou os Templários com a atribuição 
dos direitos eclesiásticos em Santarém. Na mesma ocasião, 
decidiu também  atribuir aos Cistercienses um território 
para fundação de um mosteiro. O local escolhido para 
a construção do novo mosteiro, na confluência dos rios 
Alcoa e Baça, recebeu o nome de Alcobaça. A abadia 
foi doada a Bernardo de Claraval, em 1153, e abrangia 
cerca de  40.000 hectares de terra.
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A vida monástica começou num convento provisório, 
feito de barracas de madeira, na região de Chiqueda, 
o qual ficou conhecido por “Mosteiro de Santa Maria 
a Velha”.
Só em 1178 começou a edificação do Mosteiro e apenas 
em 1223 os “monges brancos” ou “bernardos” se 
mudaram definitivamente para a Abadia de Santa Maria 
de Alcobaça. Esta foi sagrada em 1252 e veio a ser uma 
das mais poderosas abadias da Ordem de Cister.
Entretanto, a vida monacal organizara-se e foram 
consolidadas as bases do couto. Couto era a terra 
autónoma da administração régia, onde os moradores 
ficavam “escusados da hoste e do fossado e de toda a 
peita”. O administrador era o Abade e nele se albergava 
toda a espécie de indivíduos que queriam furtar-se à 
justiça régia. As terras ocupadas eram doadas a quem 
as trabalhasse durante um certo período. O Mosteiro 
administrava, fixava as regras e dispunha do apoio de uma 
milícia, que fazia aplicar as disposições locais, quantas 
vezes levando os infractores ao pelourinho de Aljubarrota, 
onde se erguia a forca dos condenados. Tudo em troca 
das rendas e dos impostos pagos ao Mosteiro.
A administração do couto era garantida pelos conversos. 
Frades sem ordens, desobrigados da disciplina conventual, 
das rezas e das vigílias, eram homens de todos os ofícios, 
que trabalhavam nas granjas, nos lagares e nas azenhas e 
efectuavam toda a espécie de funções predominantemente 
braçais. Foram eles os grandes obreiros dos coutos, 
enquanto os monges de coro se dedicavam ao estudo 
e à oração.
A unidade fundamental do couto era a granja, onde os 
monges desenvolviam a sua actividade e transmitiam 
os seus conhecimentos. Tinha armazéns, oficinas, 

estrebarias, cozinha, refeitório, hospedaria, etc.. Foram 
criadas povoações, abertos caminhos, construídas pontes. 
Desta maneira surgiram catorze vilas, três portos de mar 
(São Martinho, Cós e Pederneira), trinta e sete celeiros, 
quarenta e duas adegas, etc..
O Mosteiro dispunha ainda de hospital, gafaria, botica, 
albergaria, etc.. Tornou-se o centro da vida comunitária, 
na administração civil da comunidade. Organizado em 
bases novas, o Mosteiro de Alcobaça foi o primeiro foco 
de colonização no seu género.
A vida monástica foi-se modificando através dos tempos. 
A grandeza dos coutos e a prosperidade económica 
alteraram a simplicidade dos primeiros tempos e o 
Abade de Alcobaça tornou-se o senhor absoluto dos 
coutos.
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Transcrição da Carta de Doação dos Coutos 

Em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo, Amen. Por ser coisa decente cada um dos fiéis fazer os servos 
de Deus participantes dos bens que lhe são dados pelo soberano Criador, para (que) por este meio o faça 
Deus participante dos bens celestiais. Portanto eu, D. Afonso pela divina misericórdia Rei dos Portugueses, 
juntamente com a Rainha D. Mafalda, minha mulher e companheira no reino fazemos testamento e em 
couto a vós D. Bernardo Abade do Mosteiro de Claraval e a vossos irmãos e todos vossos sucessores que 
forem pelo tempo adiante, de uma vossa própria herdade que temos entre aqueles dois lugares, chamados 
Leiria e Óbidos abaixo do monte Taicha, comarca de Lisboa, águas vertentes ao mar. Damo-vos também 
o lugar que se chama Alcobaça, e vos fazemos dele testamento e Couto, por remédio de nossas almas, e de 
nossos antepassados, e para que fique no mosteiro que ali se fundar perpétua lembrança nossa, e dando-vos 
toda esta herdade vos fazemos testamento e firme couto dela, pelos limites abaixo declarados, primeiramente 
como se divide pela foz de Salir, e vai direito pela água do Furadouro, e daí à garganta de Olmos, pelas 
cimalhas de Aljubarrota, como parte com Andamo e fere direito na água de Coz, e passa por Melua, até à 
mata de Patayas, donde corta direito por entre a Pederneira, e Muel até chegar ao mar, o qual lugar como 
fica demarcado, queremos que tenhais e possais com suas entradas e saídas águas e pastos, e todas as mais 
pertenças, e com todas as terras cultivadas e por cultivar, vinhas, casas, hortas e pomares, e com todas as 
mais coisas, que neste limite se encerrarem, para provimento dos moradores, e tudo o que nele a dentro 
pertence ao direito Real seja desmembrado de nosso senhorio e trespassado ao vosso e confirmado nele 
com direito perpétuo. Porque (assim como acima é dito) vos fazemos doação e em couto estável e firme 
à honra e glória de Deus, e da bem. aventurada Virgem Maria de Claraval, e com juízo perfeito, e ânimo 
constante trabalhamos para vos meter de posse na tal herdade para a terdes para sempre, com tal condição, 
que se por negligência vossa ou vivendo eu, deixardes sem meu conselho desamparado o lugar sobredito, o 
não possais nunca mais recuperar, e se alguma pessoa (o que não cremos que possa acontecer) quiser anular 
ou diminuir esta doação, primeiramente seja amaldiçoado e excomungado pela autoridade do Deus Pai 
omnipotente, do Filho e Espírito Santo e do bem aventurado São Pedro Príncipe dos Apóstolos e apartado 
dos sufrágios da Santa Madre Igreja, e posto no inferno com Judas o traidor e além disto pague quinhentos 
soldos de boa moeda. Fez-se a presente carta na era de César de 1191, que é no ano de Cristo de 1153 
aos oito de Abril. Eu EI- Rei D. Afonso e minha mulher D. Mafalda confirmamos com grande firmeza, e 
assinamos de nossas mãos a presente carta: Fernão Peres copeiro mor confirma: Pero Peres Alferes mor 
confirma: Afonso Mendez Regedor de Lisboa confirma: Gonçalo de Souza, confirma: Vasco Sanches 
confirma: Pedro, testemunha, Pellaio testemunha, Gonçalo e Mendo, testemunhas: Afonso, Rei de Portugal. 
Mafalda Rainha e mulher do próprio Rei, Mestre Alberto Cancelário do próprio senhor Rei a notou. 

À medida que a produção começou a exceder as 
necessidades de subsistência da comunidade monacal, 
esta começou a recorrer ao mercado, afastando-se do ideal 
cristão da humildade e da austeridade. A partir do reinado 
de D. Diniz, o Mosteiro passou a exportar sal e vinho nos 
seus próprios barcos, a partir do porto de Pederneira, 
sendo os produtos vendidos em Lisboa. 
No campo cultural, o Mosteiro tornou-se num centro de 
ensino, contribuindo para a fundação da Universidade 
Portuguesa. Em 1269 inaugurou as primeiras escolas 
públicas, onde eram leccionadas a Matemática e a Lógica. 
A Livraria de Alcobaça foi um dos principais centros de 
produção do livro manuscrito em Portugal, nos séculos 
XIII e XIV. No século XVI foi criada a primeira tipografia. 
Aqui foi impressa grande parte dos códices medievais 
portugueses, entre eles, no século XVII, a “Monarquia 
Lusitana”, o maior estudo histórico sobre Portugal.
Foram os frades conversos, em número superior ao dos 
monges de coro, os grandes obreiros da grandeza da 
Abadia, pelo contributo que deram ao seu desenvol-

vimento. A partir do século XVI, porém, com a 
diminuição dos monges conversos, a Ordem de Cister 
entrou em decadência económica, agravada esta pela 
quebra de austeridade e pureza iniciais instituídas por 
São Bernardo. Apesar disso, o século XVIII foi ainda 
tempo de grandes renovações, chegando pouco a pouco 
ao apogeu e fausto que atingiu no final do século.
Em 1786, quando D. Maria I visitou o Mosteiro pela 
segunda vez, inaugurou o Panteão Real, para onde foram 
mudados os túmulos que se encontravam na Galilé que 
D. Diniz mandara construir.
No início do século XIX as tropas do General Massena 
passaram por Alcobaça na sua retirada após a derrota 
das Linhas de Torres, acantonando nas imediações do 
Mosteiro. Daí resultou o saque e a destruição de parte 
do seu recheio, designadamente os danos causados nos 
túmulos e o incêndio que consumiu o coro dos conversos. 
Mais tarde, o apoio declarado que os Cistercienses 
deram ao Rei D. Miguel teve como consequência a sua 
hostilização pelas massas populares, logo após a vitória 
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Mariz Fernandes
Major-General
Sócio n.º 712/01 da AACDN

Autor

Lenda da Fundação da Abadia de Alcobaça 

Em 1147 D. Afonso decidiu tomar Santarém e libertar alguns cavaleiros templários que haviam sido feitos 
prisioneiros três anos antes, aquando do ataque sarraceno ao Castelo de Soure.
Conta-nos a lenda que, antes da façanha, D. Afonso Henriques fez dois votos: se tivesse êxito, daria aos 
Templários todos os direitos eclesiásticos em Santarém e atribuiria aos Cistercienses um território para a 
fundação de um mosteiro. No cume da Serra dos Alabardos D. Afonso Henriques prometeu a seu primo, 
Bernardo de Claraval, que doaria à Ordem todas as terras que dali se avistavam.

Diz ainda a lenda que, após a vitória e no regresso a Coimbra, D. Afonso Henriques parou no alto da 
Serra dos Candeeiros e atirou a sua lança em direcção ao mar. Esta foi espetar-se nas proximidades de 
Chiqueda, no local do Poço do Suão, onde nasce o Rio Alcoa, assinalando assim o lugar onde o mosteiro 
deveria ser edificado.
Para dirigir os trabalhos,  Bernardo de Claraval designou doze monges, o primeiro Abade, Ranufo, e o 
primeiro arquitecto, Frei Desidério. Quando estes chegaram ao local, verificaram que o mesmo não obedecia 
às características aconselháveis para a edificação do mosteiro. Experientes na escolha de locais aprazíveis, 
com bosques e água farta, os monges elegeram um outro local na confluência dos rios Alcoa e Baça, que 
recebeu o nome de Alcobaça.
Perante a estranheza do Rei por não ter sido respeitado o local que havia indicado foi-lhe respondido que 
a mudança havia sido obra de dois anjos que, durante a noite, mudaram a lança para outro sítio.

dos liberais, em 1833. A derrota dos absolutistas 
levou os monges a abandonarem o Mosteiro, que foi 
completamente saqueado pelos populares.
Em 1834 um decreto do Ministro Joaquim António de 
Aguiar extinguiu oficialmente a Ordem de Cister e a 
Abadia do Mosteiro de Alcobaça. 
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Eleições para 2010-2011

Sob o lema Defender e Consolidar a Portugalidade,  
pela Ética e pelos Valores, a Lista A, concorrente às 

eleições para os Corpos Sociais da AACDN no biénio 
de 2010-2011, foi a vencedora no acto eleitoral que 
decorreu no Instituto de Estudos Superiores Militares 
(IESM), no dia 5 de Março.
O resultado eleitoral foi expressivo: 230 votos contra  
50 da lista B, e dois votos em branco.
Cerca de 63 % dos votantes exerceram o seu direito de 
voto da seguinte forma: 89 votos presenciais, 15 votos 

IDN tem novo Director

In Memorian

Em 24 de Dezembro passado, faleceu, em Lisboa, o Dr. Walter Waldemar Pego Marques.
Ribatejano de origem, com formação em Economia, destacou-se por importante participação na vida política, 

empresarial, académica e bancária em Portugal.
Era Auditor do Curso de Defesa Nacional, que frequentou no IDN em 1983/1984, sendo associado da AACDN 
com o número 117/83. Nesta casa, foi, desde o início, participante activo na vida da Associação, ocupando 
sucessivamente todos os cargos de topo nos seus órgãos sociais. Assim, foi Presidente da Direcção em 1985, 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral em 1986 e Presidente do Conselho Fiscal em 1990.
À Família enlutada, a AACDN apresenta sentidas condolências.

Emposse da Subdirectora do IDN

por correspondência e 178 votos por procuração.
À Drª Isabel Meirelles,  associada nº1 da AACDN, 
coube-lhe a nobre, mas trabalhosa, missão de levar 
por diante os destinos da Associação, tendo como 
objectivos promover o Reconhecimento e o Prestígio 
da Associação, aperfeiçoar o nível de Informação e 
Comunicação para com os associados e apelar a uma 
maior Participação e Coesão dos associados nas 
actividades da Associação.
Tal desiderato está já a verificar-se.
A emposse dos novos Corpos Sociais preenche as 
páginas centrais deste Boletim.

No primeiro dia de Março, o Ministro da Defesa  
Nacional, Prof. Doutor Augusto dos Santos Silva, 

empossou o Major-General Victor Daniel Rodrigues Viana 
no cargo de Director do Instituto de Defesa Nacional.
O Major-General Rodrigues Viana é oriundo da Arma de 
Artilharia e Mestre em Estratégia pelo Instituto Superior 
da Ciências Sociais e Políticas. Entre outros, desempenhou 
os seguintes cargos: Assessor Militar do Presidente da 
República, Comandante da Escola Prática de Artilharia 
e Chefe do Gabinete do Ministro da Defesa Nacional.

No passado dia 8 de Março, O Ministro da Defesa  
Nacional deu posse à nova Subdirectora do  Instituto 

de Defesa Nacional, a Prof.ª Doutora Helena Carreiras, 
doutorada em Sociologia.
Assistiram à cerimónia diversas entidades de relevo, 
nomeadamente a Presidente da Direcção da AACDN, 
Dr.ª Isabel Meirelles, e mais membros dos Corpos Sociais 
desta Associação.
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Novos auditores:

965/08 - Dr. Ângelo João Guarda Verdades de Sá
966/09 - Engº. Sérgio Manuel Soares Marques
 Cipriano Barbedo
967/06 - Padre Rui Carlos Antunes e Almeida Lopes
968/06 - Mestre Vicente de Paiva Brandão
969/00 - Dr. João Carlos Ribeiro Pedroso

Novos Dirigentes
na Delegação Norte da AACDN

Protocolos

Foi assinado um Protocolo com o INATEL, que confere 
diversas vantagens aos sócios da AACDN, designadamente o 
desconto de 10% no alojamento em unidades hoteleiras do 
INATEL e na utilização de instalações desportivas. 
Os termos do Protocolo estão publicados no site da 
Associação. 

Foi renovado o Protocolo com a API - Associação Portugusa 
de Imprensa −, prevendo-se a participação da AACDN nas 
comemorações do cinquentenário daquela Associação. 

Visita ao “Expresso”

Foi efectuada, no passado dia 28 de Abril, uma visita  
de Estudo às instalações do Jornal “Expresso”, pelos 

associados da AACDN. Aí, tivemos o prazer de ter 
sido recebidos pelo Director do Jornal, Dr. Henrique 
Monteiro, bem como pela Redactora Principal, Dra. 
Luisa Meireles, também nossa associada. Numa reunião 
franca e viva com a delegação, o Dr Henrique Monteiro 
deu, em pinceladas curtas mas bem humoradas, uma 
panorâmica da “feitura” do Semanário de referência 
em Portugal. A capacidade de inverter soluções face 
a novas e mais prementes notícias de interesse parece 
estar na origem do sucesso, a coberto de uma aparente 
displicência, que, na verdade, esconde controlo e 
organização. Destacamos a forma harmoniosa como 
convivem no mesmo espaço físico todas as publicações 
do Grupo Impresa, numa solução de economia de 
escala em termos logísticos e tecnológicos. Às questões 
sobre a independência e a oportunidade, ou falta 
dela, da publicação de determinadas notícias perante 
conjunturas mais problemáticas a nível socio-político, 
o Dr. Henrique Monteiro teve respostas francas e nada 
titubiantes, ilustrando com exemplos as suas asserções. 
 A visita terminou com um périplo pelos espaços 
físicos, onde a notícia é trabalhada desde a sua génese à 
publicação. Na opinião geral dos visitantes, nota muito 
positiva para este retomar das actividades de estudo da 
AACDN, na casa-forte de um 5.º poder, de importância 
fundamental na divulgação dos conceitos de Segurança 
e Defesa nacionais.

970/00 - C/Almirante Carlos Rodolfo
971/03 - Drª. Maria Manuela Inês Nabais Niza Ribeiro
972/94 - Dr. Manuel de Novaes Cabral
973/03 - Dr. Jorge António Tomé Fiens
974/10 - Prof. Doutor Eurico José Gomes Dias
975/10 - Arqtª. Liseta Rodrigues Vieira Pinto

Por iniciativa da Direcção cessante da Delegação Norte  
da AACDN, particularmente pelo Dr. Luis Maia, foi 

convocada uma reunião do Conselho Regional do Norte 
para o Castelo de São João (sede do IDN no Porto), para 
o dia 7 de Maio passado. O objectivo dessa convocatória 
e respectiva reunião era, além da eleição de uma nova 
equipa directiva escolhida pelo Conselho Regional, dar um 
impulso e novo alento à Delegação Regional da AACDN. 
Para essa reunião foram convocados, igualmente, todos os 
Associados da AACDN do Norte.
Após discussão dos assuntos em agenda, e posta a questão 
das nomeações para funções directivas, o Dr. António 
Vilar veio declarar-se disponível para este desafio, o que 
de imediato mereceu o aplauso de todos os presentes e 
o merecido reconhecimento. De seguida, António Vilar 
solicitou às suas duas colegas de curso, Brígida Moucho e 
Maria Augusta Guimarães, que a ele se juntassem, o que 
foi prontamente aceite por ambas.
Procededo-se de imediato à votação, foi eleita por  
unanimidade a nova Direcção da Delegação para o biénio 
2010-2011, composta pelos seguintes associados:
Dr. António Vilar, sócio 835/03; Drª Brígida Moucho, sócia 
801/03; e Drª Maria Augusta Guimarães, sócia 591/96.
Estes assumiram a sua actual missão, baseada em dois 
pontos essenciais:
Re-unir os associados e os auditores da região em torno 
da AACDN e regularizar a situação legal das Delegações 
(em colaboração com a Direcção Nacional).
A Direcção da AACDN manifesta o seu enorme regozijo 
pela escolha de uma equipa de tão alta qualidade e 
craveira, e está segura de que, doravante, o dinamismo 
regressará à Delegação Regional do Norte, podendo esta 
contar com toda a colaboração necessária no sentido de 
impulsionar, em todas as frentes, a sua vida associativa e 
o seu imenso capital humano.
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Visita a Alcobaça

Integrada no programa Sábados Culturais, decorreu no  
passado dia 8 de Maio uma visita a Alcobaça.
Era um sábado a prometer chuva, o que não impediu 

que o grupo ( cerca de 50 pessoas, entre Auditores e familiares) 
se fizesse ao caminho, nem mesmo esmoreceu o entusiasmo 
que sempre caracteriza estas iniciativas da AACDN.
Tal como previsto, cerca das dez da manhã estávamos na 
confluência dos rios Alcôa e Baça, a justificar o nome da 
linda cidade que íamos visitar.
Estugámos o passo porque, inclemente, a chuva não parava, 
molhando tudo e todos, mesmo que auditores fossem.
Entrámos no Mosteiro de Alcobaça, também conhecido por 
Real Abadia de Santa Maria de Alcobaça, onde éramos já 
esperados pelo Dr. Rui Rasquilho, ex-Director do Mosteiro, 
que gentilmente acedeu a ser nosso guia nesta visita.
Sentados nos bancos da majestosa igreja, tendo de um lado 
o túmulo de D. Inês de Castro e do outro o de D. Pedro I, 
lá fomos ouvindo, com a atenção merecida, o manancial de 
informação que o Dr. Rui Rasquilho nos ia prestando sobre 
a construção do Mosteiro, as razões históricas subjacentes 
à sua construção, as vicissitudes desta, as reconstruções 
posteriores, os estilos arquitectónicos, a influência do 
mosteiro nas comunidades locais; que nós íamos ouvindo 
avidamente, tentando assimilar tanta e tão valiosa informação.
E se a lenda não engana, D. Afonso Henriques, aquando 
da Reconquista, prometera a Nossa Senhora que, caso 
a conquista da fortaleza de Santarém aos mouros lhe 
corresse de feição, mandaria construir um mosteiro em 
sua homenagem.
Como a História nos ensina, as coisas em Santarém correram 
bem e o governante, honradamente, cumpriu a palavra dada 
e ofereceu a Bernardo de Claraval o território de Alcobaça, 
tendo os monges cistercienses iniciado em 1178 a construção 
do que viria a ser um dos mais ricos e poderosos mosteiros 
da Ordem de Cister.
Por outro lado, o rei de Portugal, para além do cumprimento 
da promessa feita, executava uma das suas orientações 

políticas: a de povoamento, destinada a pacificar os territórios 
ocupados.
Sob a tutela de Dom Abade do Real Mosteiro de Alcobaça, 
do Conselho de Sua Majestade, seu Esmoler-Mor, 
Donatário da Coroa, Senhor dos Coutos e Fronteiro-Mor 
(que tantos títulos tinha o senhor), os monges desenvolveram 
a agricultura, a extracção do sal e as pescas. Promoveram 
o artesanato e a arte de forjar. E, no plano da educação, 
criaram escolas. 
E, por momentos, - aqui confesso o meu pecado – deixei 
de ouvir as palavras sábias e entusiasmadas do nosso guia 
para me fixar naquelas pedras, testemunhas vivas da História 
de Portugal e que no seu silêncio guardam as grandezas e 
as misérias de um país e de um povo e “as malhas que o 
império tece”.
Pedras que, no seu silêncio, guardam a pompa das grandes 
cerimónias, a alegria dos dias festivos, mas também a tragédia, 
ora trazida pela natureza, ora imposta pelos homens.
Os efeitos nefastos do terramoto de 1755 e da “grande cheia” 
de 1772, a pilhagem, o saque e a devastação feitos pelos 
soldados do General Massena, pretendendo talvez, sem 
honra nem glória, vingar-se da humilhação infligida pelas 
tropas portuguesas na Linhas de Torres.
Guiados pelo saber e entusiasmo do nosso anfitrião, 
percorremos depois as mais importantes salas do mosteiro, 
atentos às explicações que amiúde nos ia dando.
E uma coisa me parece certa: que fosse pelo adiantado da 
hora ou porque ao visitar a cozinha, onde, ao que reza a 
lenda, se terão assado bois inteiros, a verdade é que, por 
momentos, nos imaginámos monges saboreando o almoço.
Antes, porém, tínhamos ainda para cumprir mais uma 
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importante etapa da nossa visita: apresentar cumprimentos 
ao Senhor Presidente da Câmara de Alcobaça, Dr. Paulo 
Jorge Marques Inácio. E lá fomos.
O Senhor Presidente recebeu-nos muito hospitaleiramente, 
não só com palavras amigas de saudação, mas também 
oferecendo uma recordação da sua cidade, bem demons-
trativa do carácter laborioso das Gentes de Alcobaça, numa 
obra que retrata “100 anos de comércio em Alcobaça”
A nossa Presidente agradeceu a recepção e, para que nos 
Paços do Concelho ficasse o testemunho da nossa passagem 
pelas terras alcobacenses e do nosso apreço por tão calorosa 
recepção, ofereceu ao Senhor Presidente da Câmara a 
medalha da AACDN.

dele resta: a igreja e a sacristia.
Confesso que não conhecia e não pude deixar de me 
surpreender com o contraste existente entre a singeleza 
do exterior e a riqueza e beleza do seu interior, surpresa 
partilhada por muitos de nós.
Julgo que valerá também a pena, mesmo que a título 
de curiosidade, salientar os dois aspectos seguintes: O 
primeiro é que o corpo da igreja, acessível aos leigos, se 
situa entre o coro e o altar-mor.
O segundo é que, contrariamente ao que é habitual, o 
altar-mor está virado a Oriente.
Maravilhamo-nos com “O Purgatório” da autoria de 
Josefa de Óbidos.
Maravilhámo-nos também com os dez painéis de azulejos 
que, alusivos à vida de São Bernardo, embelezam a sacristia.
E maravilhámo-nos, ainda, com a beleza e a policromia dos 
caixotões de madeira, que forram o tecto, e com o magnífico 
cadeiral que se encontra no coro onde aproveitámos 
para fazer a fotografia do grupo, que nos arquivos da 
AACDN irá perpetuar esta nossa visita a Alcobaça.
Terminada a visita, feitas as despedidas e os agradecimentos 
à Dra. Sónia Vicente, ao longo de todo o dia sempre solicita a 
providenciar para que tudo corresse pelo melhor, voltámos 
ao autocarro com destino a Lisboa. Todavia, a pedido 
de alguns e vontade de todos ainda voltámos a Alcobaça. 
Só que desta vez não nos movia a nobre preocupação do 
conhecimento, ou o desejo da contemplação de obras 
de arte, mas antes um sentimento bem menos nobre: 
o “pecado” da gula, que tinha tomado conta de nós, 
a justificar o entusiasmo como entrávamos pastelaria 
adentro, com o firme propósito de que boa parte 
daquelas apetitosas iguarias, que os mestres pasteleiros 
alcobacenses são exímios em confeccionar, também 
pudessem fazer as delícias de alguns de nós.
O dia ia longo, dirigimo-nos ao autocarro e, por entre 
manifestações de apreço pela excelência de mais este 
Sábado Cultural, regressámos a casa.

Terminada a recepção, dirigimo-nos para o restaurante onde 
foi servida uma refeição com sabor regional e onde pudemos 
contar com a companhia do Dr. Júlio Moura, Assessor da 
Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Alcobaça, 
e da Dra. Sónia Vicente, também colaboradora da mesma 
Câmara e que teve a gentileza de nos acompanhar desde 
que chegámos a Alcobaça até regressarmos a Lisboa.
Alimentado o corpo, era então necessário retomar a 
alimentação do espírito e lá fomos visitar o Mosteiro de 
Santa Maria de Cós, ou, mais propriamente, aquilo que 
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Vasco Matos Trigo é jornalista na RTP, onde desenvolve actualmente actividade de repórter 
de ciência e tecnologia.
Vasco Arnaldo Geada de Matos Trigo nasceu no Porto, em 1956. Frequentou o Liceu Nacional de Alexandre 
Herculano e depois o Liceu Nacional de António Nobre. Ingressou na Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto, onde chegou a frequentar o 5º ano da Licenciatura em Engenharia Electrotécnica. Paralelamente, praticou 
desporto federado (basquetebol e hóquei em campo), estudou piano no Conservatório de Música do Porto e participou 
em diversos grupos corais e de teatro amador da cidade do Porto.
Em Março de 1980 foi chamado para cumprir o então Serviço Militar Obrigatório, na Escola Prática de Cavalaria 
(Santarém). Aí, foi o oficial (Aspirante Miliciano) responsável pelo Estúdio de Televisão da Unidade, até Agosto de 
1981.
Em 1981 começou a colaborar com a Rádio Renascença, no Porto, primeiro como animador de emissão e depois 
como jornalista. Um dos projectos que então conduziu com mais regularidade foi o “Jornal das Regiões”, que lhe 
permitiu cimentar um conhecimento aprofundado do país real, adquirido com inúmeras viagens familiares pelo 
interior de Portugal desde a infância.
Em 1986 aceitou o convite da Emissora Católica para se mudar para Lisboa e enveredou pelo jornalismo político. Foi 
repórter parlamentar e acompanhou regularmente a actividade do Governo e do Presidente da República. Foi também 
responsável pelos principais noticiários e programas de informação da estação. Manteve igualmente colaboração com 
a imprensa escrita, nomeadamente nos extintos jornais “O Século” e “O Liberal”.
Em 1988 começa a colaborar com a RTP, no “Jornal de Sábado” de José Eduardo Moniz. No ano seguinte deixa 
a Renascença e fica a tempo inteiro na RTP, aprofundando a cobertura da actividade política e passando também a 
apresentar noticiários: primeiro o “24 Horas” e depois o “Telejornal”, até 1991.
Em 1992 frequentou um curso para jornalistas portugueses na Columbia University, em Nova Iorque, com o apoio 
da FLAD.
Entre 1993 e 1995 interrompeu a actividade de jornalista para trabalhar como Adjunto do Presidente da Assembleia 
da República.
Regressado à RTP em 1995, foi nesse ano também que frequentou o Curso de Defesa Nacional (CDN96).
Em 1999 concluiu a licenciatura em Estatística e Gestão de Informação na Universidade Nova de Lisboa, à qual se 
seguiu o MBA Europeu em Audiovisual e Multimédia, também na UNL e em parceira com a Haute École «Groupe 
ICHEC – ISC Saint Louis – ISFSC» de Bruxelas. 
A partir de 1996, dedicou-se à informação de Ciência e Tecnologia. Nesse ano começou a apresentar o magazine 
semanal “2001” dedicado a essa temática. A sobrevivência do programa obrigou a mudar o nome, passados quatro 
anos, para “2010”. Em simultâneo, foi também responsável por programas como “Sinais do Tempo” e “Zoom”, 
dedicados à actualidade internacional.
Em 2002 começou a dar aulas na licenciatura em Ciências da Comunicação na Universidade Autónoma de Lisboa. 
Desde 2008 lecciona no mestrado em Jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico 
de Lisboa.
Em 2002/2003 voltou a apresentar o “24 Horas” na RTP1. Entre 2004 e 2007 assumiu a responsabilidade de 
coordenação e apresentação do “Jornal 2” (RTP2).
Em 2009 foi distinguido com o prémio “Personalidade do Ano” pela Associação para a Promoção e Desenvolvimento 
da Sociedade da Informação.
Em 2010 foi distinguido com o prémio “Seeds of Science” na categoria de Comunicação, pelo jornal “Ciência Hoje”.

Muitos continuam

a ser os Auditores

dos Cursos de Defesa Nacional que,

ao longo de mais de três décadas,

se notabilizaram

nas mais diversas áreas: nas Artes

ou nas Letras,

nas Ciências ou

na Educação, na Política ou na Guerra. 

Porque a sua acção

é digna de mérito,

vale a pena ficar

a conhecê-los... indiscriminadamente...
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Visite o nosso site em:
www.aacdn.pt 

Consulte o nosso Blog através de:
http://aacdn-aacdn.blogspot.com 

Tenha acesso ao Facebook:
http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=100000410894�17#!/

profile.php?id= 1000010306�089&v=info&ref=ts

Visite-nos em:
Praça do Príncipe Real, �3 - r/c Dtº, 1�50-184 Lisboa

Telefone. 00351 �1 346 5888




