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Editorial

Quando nos propusemos a “Pensar o Presente, Construir 
Futuro” com todas as senhoras e senhores associados 
da AACDN, estávamos crentes que um voto de confian-

ça inequívoco à Direção, Mesa da Assembleia-Geral e Conselho 
Fiscal, era crucial para levar a cabo um projeto de uma Associa-
ção e um País mais consciente de si e dos seus!

Desde que tomámos posse no dia 12 de março, temos feito 
por honrar o resultado depositado nas urnas a 20 de fevereiro, 
com sentido de missão e motivação cívica, honrando o passado 
da AACDN e alicerçando bases sólidas para um futuro que que-
remos que contribua efetivamente para um Portugal melhor! 
Para tal, a missão a que nos propomos é clara: conhecer e dar a 
conhecer o País, em diálogo com a sociedade civil, promovendo 
o reconhecimento e prestígio da nossa Associação!

Por isso, este é também o momento de reconhecer o traba-
lho dos que nos antecederam, agradecendo o seu empenho e 
entrega, esperando que continuem a ser associados ativos no 
espaço que é de todos e no qual todos merecem encontrar-se 
e, em conjunto, pensar construtivamente no nosso futuro, sem 
divisões nem reservas. O sentido de Estado, o respeito institu-
cional e a ambição de uma AACDN dinâmica é o que deve cons-
tituir uma prioridade para todos nós e unir-nos em definitivo!

O Boletim “Cidadania e Defesa” que agora têm entre mãos 
reflete já algumas das inovações que nestes três meses fomos 
desenvolvendo para chegar a todos vós: uma nova imagem 
gráfica, uma opção pela sua publicação semestral e o equilíbrio 
editorial entre os eventos promovidos pela AACDN (para além 
das apresentações formais de cumprimentos, a Evocação dos 
40 anos do 25 de Abril e um debate em torno das Eleições ao 
Parlamento Europeu), o espaço privilegiado dado aos nossos 
parceiros institucionais nacionais e internacionais, bem assim 
os contributos de reflexão dos associados que se centram nos 
grandes temas da atualidade em torno das questões de segu-
rança, defesa e cidadania. 

O semestre que se segue será pleno de desafios, projetos e 
encontros. Mas por maior dedicação que a Direção entregue na 
conceção e organização dos mesmos, nada fará sentido se não 
tivermos connosco, presencialmente, o apoio de todos os asso-
ciados, vivendo em conjunto o nosso sentido de compromisso 
e cidadania ativa em prol da AACDN e do País. Só assim faz 
sentido, mais do que pensar o Presente, acreditar ser possível 
construir FUTURO! Porque assim o almejamos, desejamos para 
já boas leituras e boas férias, com a certeza de nos encontrar-
mos em breve!

Prof. Doutora. Ana Isabel Xavier 
Presidente da Direção

Pensar o Presente, 
Construir Futuro

Quando nos propusemos a 
“Pensar o Presente, Construir 
Futuro” com todas as senho-
ras e senhores associados 
da AACDN, estávamos cren-
tes que um voto de confiança 
inequívoco à Direção, Mesa da 
Assembleia-Geral e Conselho 
Fiscal, era crucial para levar a 
cabo um projeto de uma As-
sociação e um País mais cons-
ciente de si e dos seus!
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MINISTRO DA DEFESA NACIONAL PRESIDIU 
À POSSE DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 
DA AACDN PARA O BIÉNIO 2014-2015

Um anfiteatro cheio e a presença do ministro da Defesa Na-
cional, José Pedro Aguiar-Branco, que presidiu à cerimónia, 

marcaram o acto de posse dos Órgãos Sociais da AACDN para o 
biénio 2014-2015.

A cerimónia decorreu no Instituto de Defesa Nacional, no dia 12 
de março, e contou também com a secretária de estado Adjunta 
e da Defesa Nacional, Berta Cabral, com os deputados Miranda 
Calha (que representava a Comissão de Defesa da Assembleia 
da República), Mónica Ferro e Emília Santos e com o secretário-
geral do Sistema de Informações da República, Júlio Pereira. 

As chefias militares e os comandos das forças de segurança 
fizeram-se representar numa cerimónia cujas boas-vindas foram 
dadas pelo director do IDN, general Vítor Rodrigues Viana. O ge-
neral Garcia Leandro e o ex-ministro da Defesa Nacional e da 
Administração Interna, Figueiredo Lopes, foram outras das indi-
vidualidades que assistiram à cerimónia.

Nas palavras de estímulo dirigidas à nova equipa, o ministro 
Aguiar-Branco disse que depende agora dos empossados esta-
rem à altura das suas responsabilidades.

A Associação de Auditores dos Corsos de Defesa Nacional 
passou assim a ser gerida pelos seguintes associados:

Assembleia Geral
Presidente – António Lopes Tavares (doutor, sócio nº 1061)
Vice-presidente – António Pereira Chumbinho (superintenden-
te-chefe, 506)
Vice-presidente – José Madaleno Geraldo (coronel, 962)
Secretário – Fernando Bessa (tenente-coronel, 1058)
Secretário – José Cordeiro de Araújo (tenente-coronel na re-
serva, 979)

Direção
Presidente – Ana Isabel Xavier (prof. doutora, 1036)
Vice-presidente – Paulo Lourenço (tenente-coronel, 1056)
Vice-presidente – Teresa Rodrigues (prof. doutora, 1050)
Secretária – Carla Fernandes (prof. doutora, 987)
Tesoureiro – Ângelo Oliveira (eng., 1052)
Vogal – António André Inácio (dr., 799)
Vogal – António Pires Veloso (eng., 1060)
Vogal – Catulina Guerreiro (drª., 804)
Vogal – Ilídio Trindade (dr., 1002)

Conselho Fiscal
Presidente – Carlos Seixas da Fonseca (eng., 262)
Vogal – António Lopes Antão (capitão-de-mar-e-guerra refor-
mado, 784)
Vogal – Paulo António Pires (capitão-de-mar-e-guerra, 1063)
Vogal suplente – Anabela Adónis (dr.ª, 1057)

O ministro da Defesa Nacional, Aguiar-Branco, teve palavras de 
estímulo para os novos dirigentes da AACDN

O general Vítor Viana, director do IDN, quando saudava a nova equipa dirigente da AACDN

Uma assistência numerosa e atenta esteve presente no acto de posse
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ELEIÇÕES COM TRÊS LISTAS
CONCORRENTES

Ao contrário de eleições anteriores, a 
ida às urnas desta vez foi animada 

pela apresentação de três listas concor-
rentes. O ato realizou-se no dia 20 de 
Fevereiro nas instalações do Instituto 
de Estudos Superiores Militares, IESM, e 
teve uma boa afluência de votantes. 

A vitória coube à Lista B, liderada por 
Ana Isabel Xavier, que se apresentou 
com o lema “Pensar o Presente, Cons-
truir Futuro”. Em segundo lugar ficou a 
Lista C, de Américo Ferreira, e em tercei-
ro, a Lista A, de Mário Pontes.

Num universo de 219 votantes, a lista 
vencedora somou 107 votos, a Lista C 65 
votos e a Lista A 47 votos.

Os novos Órgãos Sociais da AACDN acompanhados pelo ministro Aguiar-Branco e pela secretária de Estado Berta Cabral 

Num comunicado em que informou os 
associados da AACDN do resultado das 
eleições, a nova presidente da Direcção, 
Ana Isabel Xavier, saudou os candidatos 
das listas A e C, felicitou os associados 
que participaram no ato eleitoral e tam-
bém dirigiu uma palavra de apreço ao tra-
balho desenvolvido pelos Órgãos Sociais 
cessantes. 
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ALOCUÇÃO DA PRESIDENTE 
DA DIREÇÃO DA AACDN 
NA POSSE DOS NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS
 

Exmo. Senhor Ministro da Defesa Nacional, Dr. José Pedro 
Aguiar-Branco

Exma. Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Na-
cional, Dra Berta Cabral

Exmo. Senhor Secretário Geral do Sistema de Informações da 
República Portuguesa, Dr. Júlio Pereira

Exmos. Senhores Deputados à Assembleia da República
Exmo. Senhor Dr. Figueiredo Lopes
Exmo. Senhor General Amadeu Garcia dos Santos
Exmo. Senhor Representante do General Chefe das Forças Ar-

madas
Exmos. Senhores Representantes dos Chefes de Estado-Maior 

dos três ramos das Forças Armadas 
Exmo. Senhor Diretor do Instituto da Defesa Nacional, Major Ge-

neral Vítor Rodrigues Viana
Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Dr. An-

tónio Tavares 
Exmo. Senhor Presidente do Conselho Fiscal, Eng. Carlos Sei-

xas da Fonseca
Exmos. membros dos Órgãos Sociais da Associação de Audito-

res dos Cursos de Defesa Nacional
Distintos convidados. 
Caros Auditores dos Cursos de Defesa Nacional
Minhas Senhoras e Meus Senhores

Acabaram de tomar posse há instantes os Órgãos Sociais da 
Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional, eleitos 

no passado dia 20 de Fevereiro, numa Cerimónia pública testemu-
nhada por distintos convidados, Auditores, familiares e amigos, 
a quem estamos profundamente gratos e cuja presença e apoio 
muito nos honra. 

Ao elegermos como mote da campanha que ditou a eleição dos 
órgãos sociais hoje empossados, “Pensar o Presente, Construir 
Futuro”, quisemos comprometer-nos com um desafio muito claro 
para os próximos dois anos de mandato: aproximar a Associação 
de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional da sociedade civil, 
promovendo o reconhecimento e prestígio da sua missão funda-
dora e, com sentido de motivação cívica, simultaneamente honrar 
o seu passado e alicerçar bases sólidas para o futuro de uma As-
sociação que queremos mais intergeracional, mais descentraliza-
da, mais aberta e mais multidisciplinar.

De facto, a uma Associação com mais de 30 anos, cabe a im-
portante missão de ser uma plataforma de boas vontades e con-
vergências, catalisadora de interesses e práticas promotoras de 
encontro entre todos os associados, espelhando uma das maio-
res potencialidade do nosso país: a sua diversidade cultural e pro-
fissional, em partilha e diálogo! 

Por isso, é a nosso ver tão importante reforçar o sentimento 
de “pertença identitária” dos cerca de 1600 Auditores dos Cursos 
de Defesa Nacional, potenciando as sinergias resultantes da ex-
periência de todos para dinamizar e prestigiar a Associação de 
Auditores dos Cursos de Defesa Nacional. 
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A presidente da Direção da AACDN, Ana Isabel Xavier, no uso da palavra 
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Por isso também, sabemos que o maior desafio endógeno que 
temos pela frente neste biénio é o de trazer à Associação Audito-
res presentemente mais afastados ou menos participativos que 
tanto já deram e fazem pelo país, bem como motivar os Audito-
res mais recentes a associarem-se, participando ativamente em 
grupos de trabalho e eventos culturais de índole vária. No fundo, 
o nosso desejo é manter a massa associativa no seu todo unida 
em torno do que verdadeiramente nos deve motivar a produzir 
conhecimento, capacidades e competência: o Interesse Nacional!

Exmo. Senhor Ministro Dr. José Pedro Aguiar-Branco. A sua pre-
sença aqui hoje, bem como a da Senhora Secretária de Estado 
Dra. Berta Cabral, muito nos honra e confere a este Ato de Toma-
da de posse dos Órgãos Sociais da Associação de Auditores dos 
Cursos de Defesa Nacional a solenidade que esta sempre tem 
procurado desde a sua génese. A solenidade que nos é muito 
bem incutida no período em que decorre o Curso de Defesa Nacio-
nal e no qual o Ministério da Defesa Nacional continua a acreditar 
e a apostar de forma inequívoca, formando uma massa crítica de 
profissionais das mais diversas áreas, civis e militares, que hon-
ram o nome de Portugal e o debate da Defesa Nacional. Por isso 
mesmo, Exmo. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, muito gos-
taríamos de almejar que a Associação de Auditores dos Cursos 
de Defesa Nacional continuasse efetivamente a ser reconhecida 
como uma entidade parceira de valor, que apoia de forma concre-
ta a sensibilização para uma consciência e cultura de segurança 
e defesa nacional. 

Por isso, tal como no primeiro dia do Curso de Defesa Nacional, 
colocamo-nos à disposição do Ministério da Defesa Nacional para 
devolvermos as aprendizagens firmadas, capitalizar o conheci-
mento produzido durante o curso de Defesa Nacional e sermos 
ouvidos, chamados ao apoio no processo de tomada de decisão 
e ao reforço do elo de ligação com a sociedade civil, em estreita 
coordenação e colaboração com todas as sensibilidades neces-
sárias para projetarmos valor e participar no debate, permanente, 
sobre o Conceito Estratégico de Defesa Nacional.

Excelências. Distintos convidados.
Caros Auditores dos Cursos de Defesa Nacional.
Minhas Senhoras e Meus Senhores.

Os Órgãos Sociais eleitos no passado dia 20 de Fevereiro e hoje 
aqui empossados, não só têm a consciência clara que represen-
tamos todos os Auditores dos Cursos de Defesa Nacional sem ex-
ceção, como sabemos que muitos dos nossos objetivos só serão 
concretizáveis se conseguirmos um diálogo profícuo, materializa-
do em ações concretas, com todos vós! 

Não por acaso convidámos para estar aqui hoje as mais altas 
individualidades que, no nosso país, produzem pensamento na 
área da segurança e defesa nacional e, acima de tudo, mobilizam-
se diariamente para ações concretas e parcerias muito válidas 
que contribuem para que a sociedade civil esteja unida em torno 
dos princípios e valores primaciais da Nação. 

Contamos por isso com essas mesmas individualidades para 
reforçar a parceria com Institutos e Escolas de Formação Militar e 
Policial, dinamizando iniciativas em conjunto com Associações da 
Sociedade Civil, Centros de Estudo e Formação, Universidades e 
Autarquias. 

Queremos estar na linha da frente do apoio a iniciativas de for-
mação e educação de crianças e jovens em matéria de Defesa, 
Segurança e cidadania nas Escolas, bem como em associações 
diversas, formalizando protocolos com as Forças Armadas, Forças 
e Serviços de Segurança e entidades da sociedade civil que já 
têm provas dadas nesta missão. 

Queremos aprofundar a colaboração com o Instituto da Defesa 

Nacional, a nossa Casa Mãe, estando ao dispor do Sr. General Di-
retor para que as nossas missões e ações se continuem a apoiar 
mutuamente, potenciando a realização regular de um seminário 
de atualização para Auditores, a disseminação dos Trabalhos de 
Investigação Final e a proposta de  discussão  do  “Estatuto  da  
Missão  do  Auditor  do  Curso  de  Defesa  Nacional”,  consideran-
do  a  especial responsabilidade cívica dos Auditores e potenciar 
o reconhecimento desse estatuto junto das entidades públicas 
e privadas.

Queremos dinamizar o diálogo com o tecido empresarial em ar-
ticulação com a realidade da lusofonia, nomeadamente no que diz 
respeito às indústrias e economia de defesa e do mar. 

Queremos contribuir para aproximar institucionalmente entre si 
os Auditores oriundos dos PALOP e encetar esforços para a dina-
mização de um Conselho da Lusofonia, constituído por Auditores 
dos Cursos de Defesa Nacional que sejam destacados membros 
da sociedade civil desses países.

No fundo, queremos criar condições para o exercício de uma 
cidadania mais ativa e participativa, associando-nos a eventos 
e efemérides que marcam o ano civil, a nível nacional e interna-
cional, servindo de plataforma de encontro e debate salutar de 
ideias de forma descomprometida e apartidária. Desde logo, a co-
memoração dos 40 anos do 25 de Abril, as eleições ao Parlamento 
Europeu ou os 100 anos do início da primeira Guerra Mundial. 

Excelências. 
Distintos convidados. 
Caros Auditores dos Cursos de Defesa Nacional
Minhas Senhoras e Meus Senhores.

Uma Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacio-
nal forte é um país mais consciente de si e dos seus. Os Órgãos 
Sociais hoje empossados estão, perante todos vós, a dizer “Pre-
sente!”, com determinação, resiliência e confiança! Porque não há 
maior ambição que acreditar que, mais do que pensar o presente, 
é possível construir o Futuro, o nosso e o das próximas gerações 
de auditores dos Cursos de Defesa Nacional, para cada vez mais 
acreditarmos em Portugal!

Permitam-me, por isso, que conclua com uma evocação da ver-
dadeira síntese da História pátria, “Os Lusíadas”, publicados pela 
primeira vez exatamente no dia de hoje do ano de 1572. 

Reza uma das passagens do Canto X

Assim foram cortando o mar sereno,
Com vento sempre manso e nunca irado,
Até que houveram vista do terreno
Em que nasceram, sempre desejado

Com o Mar sempre como desígnio nacional, 
Com a esperança que os bons ventos sejam simbolizados pela 

união de todos os associados, 
Com o desejo de honrarmos o nosso berço que é a preservação 

e projeção dos valores culturais que contribuam para o reforço da 
identidade nacional, 

Firmemente nos comprometemos a honrar o legado da Asso-
ciação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional e tudo fazer 
para estar à altura das responsabilidades que nos foram hoje aqui 
empossadas.

Muito Obrigada. 

Lisboa, 12 de março de 2014
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NOVOS DIRIGENTES DA AACDN 
APRESENTAM CUMPRIMENTOS 
A ALTOS RESPONSÁVEIS DA DEFESA E SEGURANÇA

Apresentação de cumprimentos e reunião de trabalho 
no ISCPSI, Instituto Superior de Ciências Policiais e Se-
gurança Interna, com o diretor, superintendente Pedro 
Clemente. A AACDN foi representada por António Pe-
reira Chumbinho (vice-presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral), Ana Isabel Xavier (presidente da Direção) 
e Catulina Guerreiro (vogal da Direção)

Reunião de trabalho na Escola Naval do Alfeite. A 
presidente e vice-presidente da Direção, Ana Isabel 
Xavier e Teresa Rodrigues, foram recebidas pelo con-
tra-almirante Edgar Bastos Ribeiro

O vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral, An-
tónio Pereira Chumbinho, a presidente da Direção, 
Ana Isabel Xavier e o presidente do Conselho Fiscal, 
Carlos Seixas da Fonseca apresentaram os cumpri-
mentos formais ao director nacional da PSP, superin-
tendente Luís Farinha e ao director nacional adjunto, 
superintendente José Oliveira

No Instituto Hidrográfico decorreu uma reunião de 
trabalho de Ana Isabel Xavier (presidente da Dire-
ção), Teresa Rodrigues (vice-presidente da Direção) 
e Paulo Pires (vogal do Conselho Fiscal) com o CMG 
Ventura Soares, CMG Pires Rodrigues e CFR Pereira 
Gonçalves

Apresentação ao ministro da Defesa Nacional, José 
Pedro Aguiar-Branco, e à secretária de estado Adjun-
ta e da Defesa Nacional, Berta Cabral. A AACDN foi re-
presentada por Carlos Seixas da Fonseca (presidente 
do Conselho Fiscal), Ana Isabel Xavier (presidente da  
Direção) e José Madaleno Geraldo (vice-presidente 
da Assembleia Geral)

Apresentação de cumprimentos ao ministro da Ad-
ministração Interna, Miguel Macedo, por parte de 
Fernando Bessa (secretário da Mesa da Assembleia 
Geral), Ana Isabel Xavier (presidente da Direção), An-
tónio Pereira Chumbinho (vice-presidente da Mesa da 
Assembleia Geral) e António Antão (vogal do Conse-
lho Fiscal) 

Apresentação de cumprimentos ao secretário-geral 
do Sistema de Informações da República Portugue-
sa, Júlio Pereira, por parte de Anabela Adónis (vogal 
do Conselho Fiscal), António Pereira Chumbinho (vi-
ce-presidente da Mesa da Assembleia Geral), Ana 
Isabel Xavier (presidente da Direção) e  André Inácio 
(vogal da Direção)

O general Carlos António Corbal Hernandez Jerónimo, 
general chefe do Estado-Maior do Exército, ladeado 
por José Madaleno Geraldo (vice-presidente da Mesa 
da Assembleia Geral) e Ana Isabel Xavier (presidente 
da Direção), à direita, e por Carlos Seixas da Fonseca 
(presidente do Conselho Fiscal) e Paulo Lourenço (vice
-presidente da Direção)

A apresentação formal de cumprimen-
tos ao ministro da Defesa Nacional, 

José Pedro Aguiar-Branco, e à secretária 
de estado Adjunta e da Defesa Nacional, 
Berta Cabral, no dia 10 de Abril, marcou o 
início dos contactos formais com os mais 
altos responsáveis das áreas da Defesa 
e da Segurança, por parte dos novos diri-
gentes da AACDN.

No encontro com o ministro Aguiar
-Branco estiveram os presidentes da Di-
reção e do Conselho Fiscal, Ana Isabel 
Xavier e Carlos Seixas da Fonseca, e o vice
-presidente da Assembleia Geral, António 
Pereira Chumbinho. O propósito de envol-
ver membros dos três Órgãos Sociais nas 
audiências e nas reuniões de trabalho foi, 
de resto, seguido em todos os encontros 
e reuniões de trabalho que têm decorrido.

Os novos dirigentes da AACDN também 
já apresentaram cumprimentos ao minis-
tro da Administração Interna, Miguel Ma-
cedo, numa audiência que permitiu abrir 
vias de colaboração para o futuro.
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ENCONTRO 

DOMINGO – 21 de Setembro

09h30 - Percurso turístico: Castelo, Museu, Sé Catedral,     
     Igreja de Nossa Srª dos Remédios

13h00  - Almoço de grupo na região de Lamego
16h00  -  Final do Encontro

Observações: Este programa é provisório e poderá sofrer altera-
ções. Na primeira semana de Setembro será difundido o programa 
definitivo, com os valores dos mesmos.
Mais informações e pré-reservas até 01 de Setembro via email da 
AACDN. Evento é aberto a auditores, associados, família e amigos 
até ao limite máximo de 80 participantes.

Na primeira semana de Setembro, será difundido o programa defi-
nitivo, com os valores do mesmo.

SEXTA –19 de Setembro
 
18h00  - Concentração na Régua
18h30  - Visita ao Museu do Douro
20h00 - Jantar de grupo na Régua
22h00 - Final das atividades oficiais do dia

SÁBADO – 20 de Setembro

09h45 - Visita a uma Quinta na região da Régua
12h10   - Cruzeiro Régua-Pinhão - embarque na Régua 
   - apresentação/debate sobre as águas internacionais 
             - almoço a bordo
16H07  - percurso de comboio Pinhão - Régua
18h00  - Conferência aberta à população, em Lamego,
     sobre a IGGM e a participação portuguesa, em   

                   especial de Unidades da região, e com relatos de 
     episódios relevantes vividos por militares 
     daquelas Unidades.
21h00  - Jantar de grupo em Lamego
22h30 - Final das atividades oficiais do dia

DE AUDITORES - 2014 DOURO
       19-20-21 DE SETEMBRO

PROGRAMA PROVISÓRIO

NACIONAL

A Associação de Auditores dos Cur-
sos de Defesa Nacional (AACDN) e o 

Centro de Estudos  Eurodefense Portugal 
levaram a cabo no dia 16 de Maio, no Au-
ditório 1, Piso 1, da  Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa, entre as 18 e  as 20 horas, uma 
sessão de informação e debate sobre as 
eleições ao Parlamento Europeu, que em 
Portugal ocorreram a 25 de Maio.

O evento iniciou com uma sessão de in-
formação sobre a União Europeia dinami-
zada por Carlos Medeiros, do Centro de 
Informação Europeia Jacques Delors e da 
rede de Formadores  da Comissão Euro-
peia Team Europa.  Seguiu-se um debate 
moderado por  António Figueiredo Lopes 
(antigo deputado ao  Parlamento Euro-
peu e presidente do Centro de Estudos 
Eurodefense Portugal) com  representan-
tes dos principais partidos políticos portu-
gueses concorrentes ao Parlamento Eu-
ropeu, com  destaque para a discussão 

sobre o futuro da Segurança e Defesa Eu-
ropeia. Participaram Ana Gomes (Partido 
Socialista), António Rodrigues (PSD), Má-
rio Tomé (BE) e Miguel Tiago (PCP-PEV-ID). 
A sessão foi aberta ao público em geral, 
embora dirigida aos associados das duas 
associações  promotoras do evento.

ASSOCIAÇÃO DE AUDITORES E EURODEFENSE
DEBATERAM ELEIÇÕES AO PARLAMENTO EUROPEU

A iniciativa ocorreu precisamente  uma se-
mana antes do fim da campanha eleitoral, 
revestindo assim um interesse acrescido na 
abordagem das questões dominantes das 
últimas semanas de campanha. Foi ainda 
distribuído material  informativo disponibiliza-
do pelas instituições europeias em Portugal. 

Mário Tomé, António Rodrigues, Ana Gomes, Miguel Tiago e Figueiredo Lopes, que moderou o debate
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VISITA DE ESTUDO E INSTITUCIONAL 
DA DELEGAÇÃO CENTRO DA AACDN 
AO COMANDO DE COIMBRA DA GNR

Conforme o programado, realizou-se, 
no dia 26 de março (quarta feira), a vi-

sita de estudo ao Comando Territorial de 
Coimbra da GNR, que teve a participação 
de dez colegas e compreendeu a apre-
sentação de cumprimentos e receção no 
Comando. 

Os participantes foram recebidos ini-
cialmente na sala de reuniões e depois no 
auditório do Comando, onde decorreram 
as cerimónias de boas-vindas e de cum-
primentos, a apresentação da Delegação 
da AACDN, do Comando Territorial da GNR 
e o “briefing”  sobre “o papel da GNR no 
contexto da Segurança Interna de Portu-
gal, em geral, e sobre o papel e atividades 
do Comando Distrital em particular”.

Pela AACDN, o presidente da Delegação 
Regional Centro, Aires Francisco, agrade-
ceu ao Comando Territorial de Coimbra da 
GNR, na pessoa do seu comandante, co-
ronel João Seguro, a  simpática e positiva 
disponibilidade  para receber os auditores 
dos Cursos de Defesa Nacional (CDN) do 
Instituto de Defesa Nacional (IDN).

Manifestou também o seu apreço aos 
colegas auditores participantes, que, com 
a sua presença, corresponderam à impor-
tância atribuída à visita de estudo pela Di-
reção da Delegação, contribuindo assim, 
mais uma vez, para o cumprimento de 
um dos seus principais objetivos, que é a 
constante e alargada atualização dos co-
nhecimentos relativamente à sociedade 
envolvente.

Procedeu à apresentação dos titulares 
do Órgão Diretivo da Delegação Centro 
da AACDN, o próprio e os vogais António 
Simões e Paulo Palrilha, e ainda, também 
individualmente, dos restantes colegas 
auditores participantes, a saber: Ernesto 
Vieira,  Helena Marques, João Victor, Car-
los Páscoa, João Rebelo, Torres Farinha e 
Luís Serra e Silva.

 Prosseguiu com a apresentação da 
própria AACDN, enquanto Associação de 
Utilidade Pública, que integra, como as-
sociados, os cidadãos habilitados com o 
CDN, do IDN, e cuja actividade é estatu-
tariamente relacionada com o “Reforço da 
Identidade Nacional”, e em particular com 
a “Segurança e Defesa Nacional”, em sen-
tido amplo, onde, naturalmente, tem lugar 
de destaque  a  Guarda Nacional Repu-
blicana, enquanto força de segurança de 
natureza militar.

Referiu, também, ser missão da AACDN 
e dos seus associados, de acordo com os 
objetivos dos CDN, transferirem para a 
sociedade os conhecimentos obtidos, os 
quais são especialmente vocacionados 
para a promoção da reflexão e do deba-
te junto das estruturas do Estado e da 
sociedade civil, através da investigação, 
estudo, sensibilização e divulgação dos 
grandes problemas nacionais e interna-
cionais com incidência no domínio da Se-
gurança e da Defesa, incluindo, nomeada-
mente, a contribuição para a divulgação 
do Conceito Estratégico de Defesa Nacio-
nal (CEDN).

Realçou que, para que os auditores se 
mantenham atualizados, é necessário pro-
ceder, entre outras atividades, a visitas 
de estudo e à promoção de fóruns para a 
abordagem das questões que se vão co-
locando à sociedade, naturalmente com 
metodologia adequada, quer por iniciativa 
da Direção Nacional, quer das Delegações 
Regionais.

Por tal motivo, disse não querer deixar 
passar a oportunidade, perante aquela 
pequena mas qualificada assembleia, de 
realçar ter sido publicada, em 5 de abril de 
2013, a nova versão de um dos instrumen-
tos mais importantes para a Política de De-
fesa Nacional, que é o CEDN, em substitui-
ção do que estava em vigor desde 2003 e 
que, manifestamente, carecia de adequa-
ção às transformações da sociedade glo-
bal em que vivemos, que, como sabemos, 
se sucedem a grande velocidade.

A nova versão do CEDN, promovida 
pelo Ministério da Defesa Nacional, envol-
veu a participação de alguns dos secto-
res mais dinâmicos e qualificados do país, 
nos âmbitos civil e militar, de que resul-
tou, apesar de algumas vicissitudes, um 
documento com uma nova abrangência, 
equacionando, nos seus capítulos, o que 
foi considerado como os atuais grandes 
temas com interesse para a Defesa Na-
cional, e que são, além da  Introdução:

- Fundamentos da estratégia de segu-
rança e defesa Nacional.
- Contexto internacional.
- Portugal no mundo.
- Contexto nacional.
- Conceito de ação estratégica nacional.
- Uma estratégia nacional do Estado.

Manifestou  a esperança de que, deste 
já, e independentemente das atuais res-
trições, motivadas pela situação especial 
em que vivemos, e até por isso, sejam ela-
boradas as estratégias sectoriais que nos 
permitam o necessário, atempado, e diria 
mesmo urgente, planeamento e organiza-
ção da sociedade portuguesa do futuro. 

Com efeito – lembrou -, não nos poder-
mos esquecer que já o CEDN de 2003 re-
feria que “as instituições devem ter pre-
sente que o CEDN implica consequências, 
não apenas na componente militar mas 
também nas componentes não militares 
que o enformam, dando-se aqui particular 
relevância aos interfaces da defesa com 
as políticas educativas, económicas, in-

A Delegação do Centro AACDN foi recebida pelo comandante, coronel João Seguro
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dustriais, ambientais, de infraestruturas e 
comunicações, bem como a sua articula-
ção com as políticas externa e de segu-
rança interna…”

Mas, voltando ao objetivo da visita, re-
forçou que a  visita de estudo ao Coman-
do Territorial de Coimbra da GNR, incluída 
no plano de atividades da Delegação, es-
tava  focada na abordagem da sua ativi-
dade na área de influencia do Comando 
Territorial, e, se possível, no âmbito nacio-
nal, enquanto força militar de segurança.

Com efeito, a GNR é uma entidade com 
excelente manancial de informação, per-
manentemente atualizada, que muito pode 
contribuir para melhorar a perceção da so-
ciedade pelos associados da AACDN nos 
âmbitos da Segurança e da Proteção. E 
estes, enriquecidos com o acréscimo de 
conhecimentos obtidos, podem melhor 
fundamentar as suas próprias decisões 
no dia-a-dia e aperfeiçoar os seus contri-
butos, através de opiniões e aconselha-
mentos, sempre que lhe sejam solicita-
dos.

 No final da sua intervenção, e em am-
biente muito cordial, o presidente da De-
legação Aires Francisco fez a entrega 
da medalha institucional da AACDN ao 
comandante do Comando Territorial de 
Coimbra da GNR.

 Pelo comando Territorial de Coimbra 
da GNR, o comandante, coronel João Se-
guro, no ato acompanhado pelo segun-
do comandante tenente-coronel Barroso 
Costa e pelo tenente-coronel Henrique 
Armindo, dirigiu simpáticas palavras de  
boas vindas a todos os participantes, 
dando imediatamente início ao “briefing”, 
através de uma “apresentação”  levada a 
cabo pelo segundo comandante, que pro-
porcionou a todos uma visão muito clara, 
abrangente, atual e humanizada sobre a  
GNR, através do tratamento dos seguin-
tes tópicos: 

Inserção no Sistema de Forças Na-
cional.

Zonas de responsabilidade:
Área; População
Meios (da GNR vs Comando Territorial 
de Coimbra):
Humanos; Materiais;  Animais.
Atividade Operacional (Média Diária da 
GNR vs Comando Territorial de Coimbra):

Patrulhamento;  Km Percorridos; Autos;  
Atividades saturantes; Detenções
 
Missão/Atribuições:
Policial; Ordem Pública; Investigação cri-
minal; Cooperação internacional;  Hon-
ras do Estado; Proteção e socorro; Pro-
teção e segurança; Busca e resgate; 
Fiscal e aduaneira; Vigilância e controlo 
costeiro; Natureza  e ambiente; Trânsi-
to; Defesa Nacional.
Programas especiais:
Escola segura; Idosos em segurança; 
Comercio seguro; Verão seguro; Inves-
tigação e apoio a vítimas específicas; 
Campo seguro
 
Dispositivo:
Organograma da GNR; Unidades e su-
bunidades. 
 
O Comando Territorial de Coimbra:
Zona de ação; População; Área; Rela-
ção habitantes/militar; Km2/Militar; Or-
ganograma do Comando Territorial; 
Destacamentos e Postos do Comando 
Territorial; Evolução da Criminalidade 
Geral 2004 a 2013 (ZA GNR); Criminali-
dade Geral por Distrito; Criminalidade 
Violenta; Acidentes e Sinistralidade Ro-
doviária; Principais Operações Planea-
das (Nível; Nacional e Regional)
 
Naturalmente  os participantes se-

guiram com atenção a apresentação, 
aliás, no final, complementada pelo 
próprio Comandante, tendo em conta  
a Definição e a Missão da GNR  a seguir 
transcrita:

Definição:
É uma força de segurança de natureza 
militar, constituída por militares organi-
zados num corpo especial de tropas e 
dotada de autonomia administrativa, 
com jurisdição em todo o território na-
cional e no mar territorial.
 
Missão:
Assegurar a legalidade democrática, ga-
rantir a segurança interna e os direitos 
dos cidadãos, bem como colaborar na 
execução da política de defesa nacional, 
nos termos da Constituição e da lei.
 
De realçar que, quer durante a exposi-

ção, aliás de grande qualidade e porme-
nor, quer no final, foram dados todos os 

esclarecimentos possíveis em resposta 
às questões apresentadas pelos partici-
pantes, de que resultou um ambiente ge-
ral de conhecimento, gerador de melhor 
compreensão e simpatia para com a GNR, 
e, como previsto, o sentimento de que va-
leu a pena a visita de estudo empreen-
dida pela Delegação Regional Centro da 
AACDN ao Comando Territorial da GNR de 
Coimbra.

 
Terminado o “briefing” o comandante 

convidou os participantes a encaminha-
rem-se  para o local onde iria decorrer o 
breve almoço de trabalho previamente 
combinado, cujas condições aproveita-
mos, mais uma vez, para agradecer, como 
manifestação de grande consideração 
para com a AACDN. 

Almoço dos participantes
O almoço, como é habitual, proporcio-

nou uma troca de impressões informal, 
mas muito produtiva, acerca dos assun-
tos tratados, e o sempre agradável con-
vívio entre todos os participantes, audi-
tores de vários cursos, entre si e com o 
comandante e os outros oficiais, o que 
permitiu uma visão mais humanizada do 
ambiente que normalmente se vive no 
Comando Territorial de Coimbra da GNR.

Visita ao Gabinete do Comandante e 
conclusão da visita 

Antes de terminar a visita o coman-
dante recebeu os participantes no seu 
Gabinete, onde fez a entrega da Meda-
lha Comemorativa do Centenário da GNR, 
que ocorreu em 2011, e um livro alusivo à 
história do concelho de Miranda do Corvo, 
terra natal do presidente da Delegação 
Centro da AACDN, que muito o sensibili-
zou, até porque foi explicado pela nossa 
colega Helena Marques, assessora jurídi-
ca da GNR.

Para finalizar a visita foi feita uma foto 
de grupo na escadaria monumental exis-
tente na parada do quartel, em que o co-
mandante honrou os participantes com a 
sua presença.

Aires Francisco
Presidente da Delegação Regional 

Centro da AACDN
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CICLO DE CONFERÊNCIAS 
MIGRAÇÕES NO SÉC. XXI 
TRÁFICO DE PESSOAS E CRIMINALIDADE 
TRANSNACIONAL - 21 MAIO 2014

Realizou-se, em Lisboa, no Instituto Su-
perior de Ciências Sociais e Políticas, 

no dia 21 maio 2014, a Conferência “Tráfico 
de Seres Humanos e Criminalidade Trans-
nacional”, no âmbito do ciclo de Conferên-
cias Migrações no Século XXI, organizada 
pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
(SEF).

A moderação do painel da conferência 
dedicado ao Crime de Tráfico de Pessoas 
nos Média esteve a cargo de Ana Isabel 
Xavier, Presidente da Associação de Audi-
tores dos Cursos de Defesa Nacional, la-
deada por Ana Sofia Fonseca, Escritora e 
Jornalista, e Nuno Tiago Pinto, Jornalista 
da Revista Sábado.

A conferência contou ainda com uma 
manhã dedicada à Realidade Portugue-
sa e Perspetiva Internacional da Investi-
gação do Tráfico de Pessoas - com as in-
tervenções da Procuradora Geral Adjunta 
e Diretora do DIAP de  Lisboa Maria José 
Morgado e de José Vegar, Autor e Investi-
gador universitário, moderadas por Heitor 
Romana do ISCSP - e, aos Mecanismos de 
Combate ao Tráfico de Pessoas ao Nível 
Nacional e  Internacional, painel moderado 
por Francisca Van Dunem – Procuradora-
Geral Adjunta e Procuradora Geral Distrital 
de Lisboa, com alocuções de Luís Neves, 
Diretor da Unidade Nacional Contra-Ter-
rorismo da Polícia Judiciária, José van der 
Kellen, Diretor Nacional Adjunto do SEF, e 
Eduardo Rentero da Comisaría General de 
Extranjeria e Fronteras de Espanha.

Na abertura e encerramento, as pala-
vras proferidas pelo Secretário de Estado 
da Administração Interna João Almeida e 
pelo Diretor Nacional Adjunto do SEF José 
van der Kellen, respetivamente, convergi-
ram na ideia de que a promoção pelo SEF 
de espaços de reflexão é feita na certeza 
de que, destes fora, saem reforçados a in-
formação ao público, bem como os laços 
de cooperação existentes entre os dife-
rentes interlocutores que são chamados a 
agir nas áreas indicadas, com justo bene-
fício para a consciencialização da mensa-
gem e da prática.

Em leitura transversal é possível identi-
ficar - como denominador comum a todas 
as intervenções - a proatividade, a articu-
lação e o conhecimento, enquanto indica-
dores basilares para o combate ao tráfico 
de seres humanos.

A preocupação com a defesa da proati-
vidade nacional e internacional, bem como 
da necessidade de cooperação institucio-
nal entre pares (ao nível policial e judiciário) 
e com a sociedade civil que trata do fenó-
meno, alia-se à ideia de valorização do tra-
balho em rede, implicando por parte das 
instituições uma visão inclusiva, aspeto 
que defenderam todos os interlocutores. 

Concluiu-se que a cooperação entre es-
truturas do Estado e não-governamentais 
é fundamental para a prevenção do crime 
organizado, entre o qual o de tráfico de se-
res humanos. Precisou-se, a este respeito, 
que a proteção da vítima (a par da prote-
ção das testemunhas e dos arrependidos 
como testemunhas especiais) é essencial 
à otimização da eficácia penal.

Sublinhou-se a necessidade de recur-
so aos meios específicos de obtenção 
de provas, tal como previstos no artigo 
no Código Processo Penal, e de se avan-
çar para os meios de prova intrusivos, 
bem como de se promover a investigação  
financeira e a secagem dos proventos 
criminosos do grupo, como peça funda-
mental para o sucesso dos processos, 
conjugada com o pressuposto de que a in-
vestigação não pode ter fronteiras.

A importância do conhecimento consti-
tuiu pedra de toque de todas as análises, 
mais sociológicas ou jurídicas, invocada 
tanto na defesa do reforço de competên-
cias específicas em matéria de investiga-
ção criminal, no trabalho de terreno de 
todos os órgãos de polícia criminal, como 
na necessidade de dissecar o crime orga-
nizado e a configuração de hoje da evolu-
ção dos movimentos globalizantes físicos 
e virtuais. 

Destacou-se a necessidade de ter in-
formação de qualidade e de distinguir os 
tipos de reação que é preciso ter em rela-
ção a cada tipo de fenómeno, interpreta-
ções que na cadeia de intervenção formal 
e informal acabam por condicionar a res-
posta, requerendo-se ação tanto a nível 

local como a nível global para combater a 
atuação (criminosa) celular.

Os órgãos de comunicação social têm 
uma importância primordial na divulgação 
e denúncia, promotores de indignação e 
geradores de atenção. A inscrição do fe-
nómeno na agenda mediática será arma 
contra o silêncio e o desconhecimento. A 
cooperação entre jornalistas e polícias, na 
salvaguarda das vítimas, é desejável para 
que cada vez mais histórias cheguem à 
opinião pública.

Em articulação proativa, só se com-
bate aquilo que se conhece e, é nesta 
premissa, que trabalham académicos, in-
vestigadores e jornalistas, autoridades, 
organizações não-governamentais e so-
ciedade civil, na prevenção e na repres-
são, no apoio incondicional à vítima e na 
luta sem tréguas contra o tráfico de seres 
humanos.

O tráfico de seres humanos é um fe-
nómeno hediondo com dimensão inter-
nacional. O combate que tem sido levado 
a cabo pelo SEF, com atenção aos movi-
mentos tanto junto das nossas fronteiras 
como em território nacional, expresso nas 
investigações em curso e concluídas, con-
sagra-se muito para além dos números. A 
deteção, proteção e assistência às vítimas 
conjuga-se com o reforço da prevenção e 
da ação penal contra os traficantes e os 
que gravitam, à sua volta, à margem da 
lei. É um trabalho continuado e conjunto, 
transversal a várias entidades, que só na 
ação concertada conhece resultados glo-
bais frutíferos.
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PROTEÇÃO DE  
DADOS PESSOAIS
Maria Antonieta Antunes Dias 

O   desenvolvimento tecnológico das 
potencialidades do acesso à infor-

mação tem sido alvo de um crescimento 
excecional, tendo tido um elevado relevo 
no início do século XXI, transformando a 
ciência do conhecimento dos dados pes-
soais num alvo assertivo para poder ser 
utilizado nas mais diversas situações por-
que é fácil obter estes dados pelos vários 
profissionais envolvidos no sistema.

Apesar de toda a informação pessoal 
que é recolhida exigir um tratamento es-
pecial, não só no que se refere ao sigilo 
como à necessidade de uma rede de pro-
teção que impeça a sua utilização abu-
siva, por entidades cujo interesse e uso 
ilegítimo pode destruir a preservação dos 
direitos e liberdades individuais dos cida-
dãos.

A garantia da proteção dos dados pes-
soais está prevista na legislação portu-
guesa, bem como nas várias instituições 
de referência nacional e internacional 
(União Europeia, o Conselho da Europa, a 
OCDE e as Nações Unidas.

O fato de poder gerar uma ameaça à 
segurança pessoal, fez com que se crias-
sem mecanismos destinados a identificar 
situações de invasão da privacidade e 
levou mesmo à obrigatoriedade de legis-
lação específica a fim de salvaguardar a 
confidencialidade bem como a aplicação 
de sanções a quem violar estes princípios.

Por mais simples que sejam as infor-
mações que fornecemos, todas poderão 
ser utilizadas como alvo para atentados 
ilegítimos.

Esta preocupação nacional e interna-
cional de proteção dos dados pessoais 
foi classificada como um fator de risco na-
cional e internacional motivando por isso 
para a criação de instrumentos destina-
dos a avaliar o grau da segurança e da 
privacidade dos Estados. 

Em Portugal existe uma Comissão Na-
cional de Proteção de Dados Pessoais 
Informatizados (CNPDPI), com Legislação 
própria que inclui e salvaguarda as direti-
vas comunitárias 95/46/CE e 97/66/CE.

A Legislação Portuguesa que está 
aprovada sobre a Proteção de Dados 
Pessoais regulamenta a metodologia da 
proteção de todas as informações pes-
soais prevendo o alargamento do regime 
de proteção de dados pessoais relativos 

a ficheiros manuais, informáticos ou de 
videovigilância, reforçando assim a pre-
servação da garantia e dos diretos dos 
cidadãos.

Esta situação encontra-se na legisla-
ção introduzida no art-º 35 da Constitui-
ção da República Portuguesa (CRP) incluí-
da na última revisão constitucional.

 A União Europeia criou a Carta dos Di-
reitos Fundamentais que prevê estabele-
cer uma união entre os povos da Europa 
baseada nos valores indivisíveis e univer-
sais da dignidade do ser humano impres-
cindível para a preservação dos princípios 
democráticos (liberdade, solidariedade, 
humanidade, cidadania da União, justiça 
e segurança social) em que deve assentar 
o Estado de direito.

Só com a preservação destes valores, 
independentemente da diversidade das 
tradições e das culturas dos Estados–
Membros Europeus e da sua identidade 
nacional é que conseguimos obter um 
consenso alargado do respeito por todos 
estes princípios.

Todavia, este sistema organizativo Eu-
ropeu em que os poderes públicos nos 
diversos setores (local, regional ou na-
cional), obriga os Países da Comunidade 
Europeia a instituir um modelo organiza-
cional que promova um desenvolvimento 
seguro, equilibrado e consolidado, alicer-
çado em regras que garantam segurança 
na livre circulação de pessoas e bens no 
regime livre e democrático.

Esta carta prevê o respeito e define as 
atribuições e competências da Comunida-
de e da União onde o princípio da subsi-
diariedade, os direitos, as tradições cons-
titucionais e as obrigações internacionais 
fazem parte do pensamento e da ação 
dos Estados – Membros, do Tratados da 
União Europeia e dos tratados comunitá-
rios, da Convenção Europeia para a pro-
teção dos direitos do Homem e das liber-
dades fundamentais, as Cartas Socais 
aprovadas pela Comunidade da Europa, 
assim como da jurisprudência do Tribunal 
das Comunidades Europeias e do Tribu-
nal Europeu dos Direitos do Homem.

Em suma, as pessoas tornam-se cada 
vez mais transparentes no seu compor-
tamento. É fatual que exista um conheci-
mento disponível destinado a ser utiliza-
do como informação de identificação para 

procedimentos como os que são forneci-
dos aos profissionais de saúde, porém é 
inaceitável, que quem possui esta infor-
mação não saiba discernir sobre o que é 
lícito divulgar e o que não é passível de 
transmitir.

Mesmo que exista um elevada proba-
bilidade e certeza de que a confidenciali-
dade se encontra protegida, a sequência 
temporal pode alterar o que agora se pre-
sume com certo.

 Certo é, que o que se pratica e se exi-
ge ser considerado como segredo médico 
ou um segredo de Estado, nem sempre é 
respeitado. 

De fato, tudo o que se vê, tudo o que se 
revela, tudo o que se constrói, tudo o que 
se divulga, faz parte de uma existência 
pessoal com direito próprio, que deve ser 
respeitado e protegido porque a dignida-
de do ser humano é inviolável.

Se o caminho para a segurança está 
carregado de vulnerabilidades há que 
apostar nos fatores imateriais e materiais 
do poder e promover a imagem de um 
Pais de bem com capacidade, credibilida-
de e segurança, cuja missão é dignificar a 
imagem de Portugal.

Todavia, é indispensável que a estra-
tégia de proteção dos dados pessoais 
se enquadre numa política adequada de 
segurança e de defesa nacional em que 
as vulnerabilidades deixem de ser uma 
ameaça e passem a bases sólidas com 
autonomia e responsabilidade, capazes 
de responder aos desafios com qualidade 
e com discernimento.

Nota Biográfica
Prof. Doutora Maria 
Antonieta Antunes 

Doutorada em Medicina, na Faculda-
de de Medicina da Universidade do Por-
to (FMUP); Mestre em Medicina Despor-
tiva; Pós-graduações diversas.

 Professora Universitária e Médica no 
Hospital CUF-Porto
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1. Um velho problema

Insanáveis são alguns dos dilemas que 
se colocam cíclica e regularmente às socie-
dades. Entre eles, o de escolher uma edu-
cação mais teórica ou mais prática.

No famoso fresco “A Escola de Atenas” 
de Rafael, existente no Museu do Vatica-
no, aparecem no centro os dois grandes 
filósofos da Grécia Antiga: Platão e Aristó-
teles. Numa interpretação que nos inter-
pela mais de 500 anos depois, o primeiro, 
aponta para cima, para o que não é terre-
no, enquanto o segundo coloca as mãos 
como que a dar realce ao que nos rodeia, 
aos problemas de agora. 

Platão, mais velho, é o fundador da 
Academia; Aristóteles, mais jovem, e seu 
discípulo, fundou o Liceu e foi o tutor de 
Alexandre o Grande, “o mais célebre con-
quistador do mundo antigo”.

Nesta figuração, que é por muitos consi-
derada a mais completa imagem do ideá-
rio do Renascimento, encontramos uma 
dicotomia que se assemelha em muito aos 
graves problemas educativos que hoje se 
nos colocam.

Quantas vezes, sob o véu de um “Reste-
lo”, colocamos um “Velho”, como que trans-
portando esta dicotomia entre a teoria e a 
prática também para um confronto entre o 
velho e o novo, lutando contra os “Velhos 
do Restelo” que Camões tão fortemente 
acusou, exactamente no século de Rafael.

E nada melhor para pensar o mundo de 
hoje que regressar aos clássicos renascen-
tistas, fazendo mover o nosso espírito para 
fora das zonas de conforto. Neste mesmo 

Renascimento, a bipolarização prosseguiu, 
e não é por acaso que numa das potên-
cias do século XVII, surge o livro de Cer-
vantes “D. Quixote de la Mancha”, por um 
lado, este romance é o louco e idílico cava-
leiro que luta contra os moinhos de vento, 
montado no seu Rocinonte; por outro lado, 
Sancho Pança apenas se preocupa com as 
coisas práticas: onde se vai dormir, o que 
se vai almoçar, o que é que ele pode ga-
nhar ao acompanhar o seu senhor...

Recentemente, no Brasil, e pela mão de 
Vinícius de Morais, somos de novo interpe-
lados com o seu poema “Porque hoje é Sá-
bado” (amanhã é Domingo). O Sábado é o 
dia da vida real com coisas boas e coisas 
horríveis, é a vida; enquanto o Domingo, 
por ser o dia do Senhor, é o dia em que 
só acontece o que está no Livro, é o dia 
da Criação.

O segredo da vida (da educação) passa 
por dar espaço às duas abordagens sem 
excluir nenhuma delas. O mundo constrói-
se com Platão e Aristóteles, com D. Quixo-
te e Sancho Pança, e com o Sábado e o 
Domingo!

Nas últimas décadas escolhemos o mais 
fácil e excluímos o difícil, o resultado está à 
vista: criámos uma sociedade Quixotesca, 
que quer viver apenas no Domingo, e que, 
superficial, nem Platónica consegue ser...

2. O Económico e o Social

Os diagnósticos estão feitos e as solu-
ções abundam, mas falta a coragem para 
implementar o que é necessário. Fala-se 
da necessidade de 50% dos estudantes 

seguirem o ensino profissional, o que está 
de acordo com o acima exposto, mas falta 
concretizar. 

Hoje, quem decide vem de um ensino 
não profissional, e está pouco ou nada 
sensibilizado para a necessidade desse 
tipo de ensino prático. Quando se quer 
dialogar, parece uma conversa de surdos: 
a linguagem do profissional é ininteligível 
para os decisores. O tempo escoa-se e a 
pobreza avoluma-se. 

Quem dera que fossemos um país de 
renomados escritores, de reconhecidos 
artistas, de profundos pensadores; que os 
temos em qualidade, criatividade e produ-
tividade, assertividade e até geradores de 
divisas. Mas não, somos essencialmente 
um pais de Doutores emigrados e de Li-
cenciados nas caixas dos supermercados. 

Na era pós-“Império”, a Democracia, na 
ânsia correcta da busca da Igualdade, aca-
bou por clivar ainda mais as assimetrias 
sociais. Muito pouco foi correctamente di-
mensionado, e não temos hoje colocação 
para tantos Quadros formados nas Univer-
sidades. Por outro lado, as empresas de-
batem-se com falta de técnicos qualifica-
dos. Estamos a gastar milhões para formar 
quadros que os outros países aproveitam 
a custo zero...

Estamos a aprender da pior forma: com 
as lágrimas nos aeroportos e com a deses-
truturação das famílias que terá (já tem) 
custos sociais incomportáveis. A coesão 
social esboroa-se, o capital social esgo-
ta-se. Estamos a perder dois combates: 
o económico e o social. Fecham as fábri-
cas das linhas de produção e as fábricas  

O INFANTE 
E AS CARAVELAS
Américo de Abreu Ferreira

Aula de Inglês técnicoForja Aula de desenho
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sociais: a Escola, a Família, as Forças Ar-
madas, etc.

3. A questão está mal colocada

Numa linha muito estigmatizada, há que 
fugir às ideias feitas. A necessidade de um 
ensino profissional não ser a solução para 
quem apresenta fracos resultados esco-
lares, empurrando-se os maus alunos do 
ensino regular, dando-lhes uma ocupação 
tida como inferior. O Ensino Profissional é 
necessário para criar riqueza, para aumen-
tar e melhorar a produção: o bom profissio-
nal, tecnicamente capaz, é indispensável ao 
futuro do país. Num mundo globalizado, só 
com técnicos de elevada qualidade se con-
segue competir, se consegue exportar. Não 
é com os piores que se produz o melhor.

Infelizmente o ensino profissional está 
mal visto e mal estruturado. É necessário 
separar claramente o ensino vocacional 
(até ao 9ºano) do ensino profissional. No 
primeiro, estão incluídos os jardineiros, os 
cabeleireiros, os cozinheiros, etc, enquan-
to que no segundo estão os técnicos: de 
gestão, de informática, de manutenção 
industrial, etc. Se não efetuarmos clara-
mente esta separação, e se a opinião pú-
blica não for suficientemente esclarecida, 
estamos a ser redutores e a prejudicar a 
imagem do ensino profissional, que bem 
precisa de ser promovida.

Por outro lado o aluno do ensino pro-
fissional tem que ter saídas académi-
cas (nível 6) para além do 12º ano. Exis-
tem muitos que preferem ficar pelo 12º ano 
e ingressar no mercado de trabalho, mas 

também existem (cada vez existem mais) 
excelentes alunos que querem prosseguir 
os seus estudos no ensino superior. O que 
acontece é que os Curricula são cada vez 
mais diferentes e não permitem ao aluno 
do profissional efetuar os exames de aces-
so à Universidade. Não podemos ficar pela 
questão da justiça, do igual para todos: 
hoje, mais do que nunca, temos que nos 
preocupar com a utilidade dos fundos in-
vestidos. É necessário cativar os jovens 
para o ensino profissional e nenhum 
país fecha as portas do ensino Univer-
sitário aos melhores do Ensino Profis-
sional! 

Em Portugal o que acontece é que, a 
curto prazo, reduziremos ainda mais a mo-
bilidade social das famílias e impediremos 
a qualificação Universitária dos melhores 
técnicos. 

4. A especificidade de Portugal

À semelhança de França, de Espanha, 
do Sul de Itália, da China, a sociedade Por-
tuguesa não desenvolveu o associativis-
mo, e os problemas resolvem-se no seio da 
Família ou espera-se que o Estado assuma 
cada vez mais esferas de competência. A 
questão não é nova e está bem desenvol-
vida na obra de Francis Fukuyama, “Trust”. 

Desta especificidade resulta que o nos-
so tecido empresarial assenta muito na 
base familiar e as empresas dificilmente 
ultrapassam a terceira geração sem se de-
sagregarem. Ao contrário da Alemanha, do 
Norte da Itália, dos Estados Unidos, dificil-
mente encontramos empresas em Portu-

gal de média dimensão com mais de cem 
anos. O nosso tecido empresarial assenta 
nas pequenas e médias empresas e as-
sim vai continuar. Para estas empresas, o 
trabalho, as ideias e o empreendedorismo 
dos técnicos do ensino profissional é vital e 
mais importante (ou tão importante e mais 
económico) do que os jovens engenheiros 
e doutores formados apenas no domínio 
conceptual, que terminam a licenciatura/
mestrado (doutoramento) sem nunca pas-
sarem por uma empresa, sem conhecerem 
a vida.  

A falta de técnicos intermédios aumen-
ta o rácio entre quadros e pessoal de linha 
e coloca a solução dos problemas a níveis 
hierárquicos superiores. O trabalho fica 
mais caro, os problemas demoram mais 
tempo a resolverem-se, e reduz-se a coe-
são das empresas: a pirâmide dificulta a im-
plementação de redes formais e informais.

Com a revolução informática (a ter-
ceira vaga de Alvin Toffler) está a  
verificar-se a desmassificação, a descon-
centração e o “downsizing” das empresas. 
Hoje, ser pequeno em termos empresa-
riais é uma vantagem pela agilidade e fle-
xibilidade que a escala reduzida permite. A 
China, com o modelo empresarial muito as-
sente na família, há muito que entendeu a 
vantagem dos novos tempos e consegue 
o efeito de escala das grandes empresas, 
não pela via da fusão, mas criando gigan-
tescas redes de pequenas e médias em-
presas.

O ultrapassar da atual crise económi-
ca e social carece de um ensino profis-
sional de qualidade e de prestígio que 
constitua uma alternativa séria ao en-
sino regular.

 Portugal descobriu o caminho marítimo 
para a Índia com três Caravelas e uma Nau 
(não foi com uma Armada) e o conhecimen-
to do Infante D. Henrique. 

Hoje, precisamos de bons marinheiros, 
com conhecimentos, prática e capacidade 
para trabalhar em conjunto com Infantes 
que saibam comandar as Caravelas.

Em suma: O mundo constrói-se com Pla-
tão e Aristóteles, com D. Quixote e Sancho 
Pança, e com o Sábado e o Domingo!

Dr. Américo de Abreu Ferreira 
Administrador Executivo das Águas de 

Portugal Internacional
Sócio nº 495/94

Aula de Electrónica Aula de Mecânica
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AS ENFERMEIRAS 
PÁRA-QUEDISTAS 
EM ACÇÃO NO ULTRAMAR
António J. Viana de Almeida Tomé

Há cerca de quarenta anos, o autor viveu e compartilhou com outros militares situações de elevado risco em Moçambi-
que, em que foi atingido por elevado número de impactos de fogo anti-aéreo da guerrilha durante  
acções em diversos espaços de batalha. Esse partilhar de risco em operações incluiu a execução de missões críticas 
aéreas e terrestres que viveu e sentiu lado a lado com as enfermeiras militares pára-quedistas, mulheres valentes que 
nunca hesitaram enfrentar o perigo em situações limite e ao lado das quais era impossível ter medo.
Presta assim homenagem à sua valentia, abnegação e elevado espírito de sacrifício debaixo de fogo, qualidades a 
que se devem o salvamento de inúmeras vidas as quais, sem a sua acção determinante em evacuações envolvendo 
perigo extremo, seriam perdidas para sempre. Honra e glória para estas mulheres militares que souberam servir a Pá-
tria e que ficarão para todo o sempre na memória e com a gratidão dos veteranos da Guerra do Ultramar.

Introdução

Por ter entrado em operações de com-
bate durante os cinco anos cumpridos 

em duas comissões de serviço, por impo-
sição, no antigo Ultramar português e ter 
estado lado a lado com algumas dessas 
Enfermeiras em situações operacionais en-
volvendo assinalável risco e mesmo algum 
perigo de vida, o autor considera ser seu 
dever dar à estampa e relatar dois desses 
episódios que pessoalmente mais o mar-
caram para sempre, ao ter tido o privilégio 
de presenciar em directo a actuação des-
sas abnegadas e valentes mulheres milita-
res que muitas vezes, com risco da própria 
vida, nunca hesitaram em “sair” em mis-
sões envolvendo elevado grau de perigo-
sidade para salvar vidas. Vidas por vezes 
já moribundas as quais, de outro modo e 
sem a sua ajuda vital e presença volunta-
riosa e determinante, ficariam perdidas na 
eternidade, caídas em lugares recônditos 
da selva africana e esquecidas nas brumas 
da guerra, impedidas para sempre de re-
gressar à Pátria dos nossos maiores e ao 
convívio dos seus.

Esta é apenas uma singela homenagem 
àquelas valentes mulheres que se dedi-
caram de alma e coração à sua missão de 
salvar vidas e de recuperar outros milita-
res, maioritariamente do Exército, feridos e 
gravemente estropiados que lhes ficaram 
para sempre a dever, uns a própria vida e 
outros o regresso à condição de um reto-
mar de vida normal, ainda que por vezes 
com limitações mas permitindo-lhes reatar 
uma relação saudável com as suas famílias 
e conhecer filhos e netos. Situações que, 
de outro modo e sem a pronta intervenção 
das enfermeiras pára-quedistas nos mo-
mentos mais cruciais do combate, jamais 
lhes teria sido possível.

Estas militares servirão para sempre 
como exemplo impar de abnegado sacrifí-

cio pela salvação de outros e como para-
digmas do sentido de missão, de coragem 
e de forte determinação no cumprimento 
do dever. Nós, os veteranos de uma guer-
ra que nos foi imposta, sentimo-nos orgu-
lhosos de as ter conhecido e tido como 
camaradas de armas, juntamente com o 
sentimento de uma eterna dívida de grati-
dão que jamais esqueceremos. Dívida que 
as gerações actuais e as vindouras, pou-
padas a situações de extremo risco e pri-
vações pelas quais passou a anterior ge-
ração nascida nos anos trinta e quarenta, 
deverão sempre ter presente na memória 
histórica colectiva, através da recordação 
dos seus feitos praticados em silêncio e 
como exemplos de coragem e de sacrifício 
pelos outros. Mulheres militares que ac-
tuaram em cenários de guerra por vezes 
violentos, e cujos feitos deverão ser sem-
pre recordadas pelas suas intervenções 
em campanha e pela sua denodada luta 
contra a morte, procurando salvar vidas 
por vezes já despedaçadas muitas vezes 
com o sacrifício da própria vida.

Parafraseando a célebre frase de Wins-
ton Churchill quando se referiu ao sacri-
fício supremo da nata da juventude dos 
pilotos de combate ingleses, prestando 
homenagem à sua acção determinante ao 
salvarem a Inglaterra da ocupação alemã, 
também eu aqui me atrevo a recordar toda 
essa imensa gratidão de toda uma comu-
nidade nacional, a nossa, mas dirigida ago-
ra como preito e homenagem às enfermei-
ras militares pára-quedistas:

“Nunca tantos deveram tanto a tão 
poucas”

Dia 12 Março de 1974, Base Aérea 
de Mueda, Província de Cabo Del-
gado, Norte de Moçambique

O autor desempenhava nessa altura as 
funções de 2º Comandante da Base Aé-
rea de Nacala, mas em acumulação com 
o Comando do Aeródromo de Manobra de 
Mueda – AM51, situado em pleno planalto 
Maconde, para onde tinha sido destacado 
em permanência e ali colocado em Feve-

O autor aos comandos de um avião T-6 a descolar para uma missão de apoio de fogo e de combate a um quartel 
do Exército sob forte ataque



Boletim Informativo da AACDN | 2014

   Cidadania e Defesa   17     

reiro de 1973 por Despacho do General do 
Pessoal do Secretariado de Estado da Ae-
ronáutica, por razões que julgo se deveram 
“apenas” à sua prepotência!

A actividade operacional era todos os 
dias intensa e variada, como o provam as 
inúmeras missões constantes na sua Ca-
derneta de Voo, havendo dias em que che-
gou a cumprir cinco missões operacionais, 
com três ou quatro delas na execução de 
apoios de fogo próximo e imediato às tro-
pas do Exército e da Força Aérea lançadas 
em acções de contra-guerrilha e a actuar 
no terreno

Nesse dia o autor tinha regressado de 
uma operação de héli-assalto a um ponto 
forte da guerrilha em que, pelas suas fun-
ções, tinha sido o responsável pela deci-
são e coordenação de toda a operação, 
com o envolvimento de cerca de dezanove 
aeronaves e o lançamento de mais de oi-
tenta homens.

Dirigindo-se à sala de operações, depois 
de um almoço tardio, preparou-se para o 
habitual briefing das cinco da tarde, com o 
seu pessoal operacional e com os coman-
dantes das Unidades do Exército ali ba-
seadas, visando a definição e o coordenar 
das missões do dia seguinte. Momentos 
depois entrava apressado o sargento das 
comunicações exibindo uma mensagem 
em que era pedida de imediato uma acção 
de apoio de fogo e de evacuação urgen-
te de pelos menos um ferido do grupo de 
combate lançado, que tinha deparado com 
inusitada e forte resistência nas imediatas 

proximidades da “base beira”, um dos pon-
tos fortes dos insurrectos, localizada numa 
área a cerca de trinta quilómetros a norte 
de Mueda.

Accionados os mecanismos habituais 
para descolagem imediata de um helicóp-
tero AL-III sob escolta de dois aviões T-6 
Harvard armados de “foguetes” e de metra-
lhadoras, o Comandante consultou a escala 
dos pilotos disponíveis. Mas por se tratar de 
uma área de forte concentração de mísseis 
e armas anti-aéreas decidiu ser ele próprio 
a comandar a missão de escolta e protec-
ção ao AL-III juntamente com o capitão co-
mandante da Esquadra, com comprovada 
experiência em voos sobre áreas críticas e 
que pilotaria o segundo avião.

Em menos de dez minutos os dois oficiais 
pilotos dirigiram-se às aeronaves equipa-
dos com os respectivos pára-quedas e as 
armas de defesa pessoal; os aviões já se 
encontravam com os motores em marcha 
e estavam a ser ultimados pelos mecânicos 
e pelo pessoal de armamento. Antes, o co-
mandante dirigiu-se ao helicóptero, já com 
o rotor principal em marcha, para recomen-
dar prudência e cuidado ao oficial piloto na 
sempre difícil e perigosa aterragem numa 
qualquer clareira da cerrada floresta em ter-
ritório hostil. Ao lado deste já se encontrava 
a Oficial enfermeira pára-quedista Rosa a 
colocar os cintos de segurança, depois de 
supervisionar as macas atrás para os feri-
dos a evacuar.

Pouco depois o helicóptero elevava-se do 
taxiway e a parelha dos dois aviões alinha-

va na pista descolando de imediato com 
o armamento ligado. Em minutos alcança-
vam o Al-III, iniciando a escolta em forma-
ção aberta de combate para abrir caminho 
à progressão em segurança da aeronave 
de evacuação. Entretanto e ao lado do pilo-
to, a enfermeira acenava com o polegar da 
mão direita apontado para o alto, em sinal 
de confiança e de que tudo iria correr bem.

As três aeronaves progrediam em voo 
rasante para evitar entrarem na altitude 
inferior de alcance dos mortíferos mísseis 
anti-aéreos soviéticos Strella, de elevada 
precisão, e recentemente introduzidos em 
Moçambique pela guerrilha. Essa “nova” 
arma obrigava as aeronaves mais lentas, 
como era o caso, a voar muito baixo para 
evitarem serem atingidas, o que por sua 
vez expunha essas aeronaves ao fogo das 
armas automáticas ligeiras e anti-aéreas. 

Vinte minutos depois o presumível lo-
cal de evacuação já se encontrava à vista, 
apenas se divisando uma pequeníssima 
clareira que a tropa em terra de imediato 
assinalou via rádio para a sempre perigosa 
aterragem do helicóptero. Já com a peque-
na clareira a escassos quinhentos metros, 
ladeada de altas árvores que iriam dificul-
tar a aterragem, os dois aviões avançaram 
para proteger a área e responder às armas 
antiaéreas e principalmente tentar neutra-
lizar as posições de morteiros do adversá-
rio que começavam a enquadrar o local de 
aterragem com fogo de morteiros 82, com 
vários rebentamentos e explosões a apro-
ximarem-se.

Enfermeiras pára-quedistas
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Com perícia o piloto do Al-III iniciou a 
descida por entre o estreito círculo de ár-
vores à sua volta, até atingir o solo numa 
estreita faixa e com o rotor de cauda a me-
nos de dez metros da cintura de árvores 
mais próximas. Exactamente nessa altura, 
dois rebentamentos de granadas desses 
morteiros caem a menos de vinte e cinco 
metros do helicóptero.

Apreensivo, o autor e comandante da 
missão aérea inicia voltas apertadas ten-
tando bater os pontos próximos de onde 
eram disparados tiros de balas tracejan-
tes contra os dois T-6, enquanto o avião 
asa tentava localizar e atacar os pontos a 
partir dos quais eram disparados os mor-
teiros. E nesse momento angustiante vê 
a porta da frente do helicóptero abrir-se e 
dele saltar a enfermeira militar a qual, sem 
qualquer tipo de hesitações, abre a porta 
de trás e de seguida, ajudada por um mili-
tar das tropas terrestres que entretanto ti-
nha ocorrido para ajudar, inicia uma corrida 
com a maca para a orla da floresta onde se 
dissimulava o nosso grupo de combate e 
onde se encontrava o ferido grave que te-
ria de ser evacuado, ao mesmo tempo que 
ocorriam mais duas explosões.

Face à gravidade da situação e ao pe-
rigo iminente de o Al-III poder ser atingido 
a qualquer momento, bem como o piloto 
e a própria enfermeira pára-quedista que 
entretanto se encontrava já em terra a re-
tirar a maca, o autor dá ordem para abortar 
a missão nesse local, solicitando ao nosso 
grupo para se deslocar cerca de mil metros 

mais para noroeste para uma outra clarei-
ra que proporcionava melhor protecção e 
condições de evacuação. Circulando por 
cima do local, o Comandante ouve pela rá-
dio o piloto gritar para a enfermeira (que 
entretanto já se afastava rumo à orla da 
floresta) para regressar ao helicóptero ao 
que a mesma responde que “isto não é 
nada, vou recolher o ferido e regresso de-
pressa...”, prosseguindo a correr para o lo-
cal em que se encontrava o militar ferido!

Já alarmado e preocupado com as vidas 
do piloto e da enfermeira, pois mais explo-
sões indiciavam um sucessivo enquadra-
mento do helicóptero, o autor continua a 
bater a mata circundante com fogo de fo-
guetes, tentando atingir as bases de lan-
çamento, em estreita coordenação com o 
outro avião que entretanto já tinha sido 
atingido numa asa por fogo de arma auto-
mática do tipo Kalashnikov .

Foram cerca de cinco minutos de extre-
ma angústia, pois as explosões sucediam-
se e os rebentamentos ocorriam cada vez 
mais perto da aeronave no solo.

E foi nessa altura que, para seu relati-
vo alívio, o chefe da missão vê novamente 
a militar a sair da orla da floresta, ajudada 
por dois militares do grupo de combate, os 
três transportando em passo acelerado a 
maca e o invólucro de soro que alimenta-
va o ferido e olhando repetidamente para 
cima mostrando o polegar erguido em si-
nal de que tudo estava a correr bem!

Esta imagem de grande desprendimen-
to e abnegação debaixo de fogo da en-

fermeira, demonstrativa de uma serena 
valentia no cumprimento do dever, nunca 
mais abandonou o autor, que ainda hoje 
retém com nitidez toda a cena, e revê 
com frequência a calma e a determinação 
da militar! Mais dois minutos que parece-
ram intermináveis e a maca entrava para 
o interior do AL-III, as portas fecham-se fi-
nalmente iniciando de imediato o piloto a 
cuidadosa subida vertical de descolagem 
por entre a cortina de árvores. Nesse pre-
ciso momento e quando o AL-III começava 
a sair da vertical da clareira para iniciar a 
translação para o voo horizontal, três gran-
des rebentamentos ocorrem exactamente 
no centro do local onde o helicóptero se 
encontrava estacionado, apenas há es-
cassos segundos; a tragédia não se tinha 
consumado apenas devido ao sangue frio 
da enfermeira pára-quedista e certamente 
também do piloto comandante do AL-III!

De regresso à Base, em voo de escolta 
ao helicóptero que transportava o ferido 
evacuado, o comandante ainda pensou 
admoestá-la logo após a aterragem, por 
ter arriscado a vida e por não ter obede-
cido a uma ordem directa baseada no que 
a lógica do momento exigia. Mas logo de-
sistiu porque, de facto, tinha-se salvo mais 
uma vida e a rapidez e o sucesso da eva-
cuação, em pleno “território” da guerrilha, 
tinha-se devido em grande parte à valen-
tia e à determinação da militar.

Em vez disso e momentos após a  
aterragem, o autor dirigiu-se à ambulância 
onde a oficial providenciava o transporte 

O autor com o director do Hospital de Mueda, capitão Cruchinho, após uma evacuação de feridos bem sucedida. Hospital onde se faziam as primeiras 
amputações de feridos (ou o que deles restava...) em situação gravíssima, antes da sua evacuação para o Hospital de Nampula, 550 km para Sul (as 
enfermeiras pára-quedistas foram as grandes heroínas deste tipo de voos em condições de iminente perigo de vida)
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do ferido em adequadas condições clínicas 
para o hospital de Mueda onde, como roti-
na, se procedia às primeiras amputações 
e cirurgias. Cumprimentando-a militarmen-
te fez-lhe a continência dizendo apenas 
“muito bem”, após o que a enfermeira pá-
ra-quedista modestamente retribuiu, en-
trando de seguida para a ambulância que 
arrancou a caminho do hospital. Mas não 
sem antes ter sido ainda retribuído com 
um largo sorriso de serena tranquilidade, 
pela consciência de mais uma evacuação 
bem sucedida e do dever profissional cum-
prido em condições de risco extremas.

Dia 22 de Junho de 1974, Base de 
Mueda, Província de Cabo Delgado

Dez horas da manhã. Beneficiando da 
cada vez maior precariedade quanto à fal-
ta de munições de armas pesadas de de-
fesa em todos os nossos aquartelamentos 
militares situados na Província de Cabo 
Delgado, em grande parte devido a ac-
ções internas insidiosas de sabotagem, a 
guerrilha bombardeia e ataca o Quartel da 
Companhia de Infantaria do Exército ba-
seada em Nakatari, a coberto de canhões 
sem recuo e morteiros 82, localizado a sul 
e a escassos 15 minutos de voo directo de 
helicóptero da Base aérea de Mueda. A 
guarnição integra uma Companhia redu-
zida, servida por uma pista extremamente 
curta rodeada por árvores nas duas cabe-
ceiras finais e cujo perfil era fortemente a 
descer de ambos os lados com uma pro-

nunciada lomba no seu ponto mais alto 
onde se situava o quartel.

Através dos únicos rádios disponíveis e 
fiáveis, tipo Racall, começam a ser recebi-
das em catadupa mensagens na Base aé-
rea oriundas do Aquartelamento sob forte 
bombardeio, pedindo apoio aéreo de fogo 
próximo para suster o ataque e a evacua-
ção de feridos, cuja confirmação é recebi-
da cinco minutos depois.

Reunido na sala de operações com o 
pessoal de voo o autor analisa a situação 
e decide enviar de imediato duas parelhas 
de aviões T-6 armados de “foguetes” e me-
tralhadoras ao mesmo tempo que, e obe-
decendo à escala das missões, se prepa-
ra ele próprio para pilotar o avião Dornier 
DO-27 de ligação, evacuação e transporte 
ligeiro nº …. para proceder à evacuação  
dos feridos, no máximo duas macas e mais 
um auxiliar do hospital, para além da Sar-
gento enfermeira pára-quedista Aurelina, 
que assistiria no local os feridos antes de 
embarcarem de regresso a Mueda. Esta 
limitação de pessoas a bordo devia-se à 
“carga” máxima a transportar à descola-
gem condicionada pelas características e 
fortes limitações da pista à descolagem.

Definidas as condições da missão que 
se revestia de risco acrescido devido à 
presença de inúmeras armas anti-aéreas 
da guerrilha no local e provavelmente de 
mísseis terra-ar, e depois de serem coloca-
dos em alerta os dois jactos F-G91 basea-
dos em Porto Amélia na eventualidade de 
algo correr mal, o Comandante dirigiu-se 

Ataque de grande envergadura à base aérea e a todo o complexo militar e civil da Vila de Mueda em 20 de Janeiro de 1974. O inimigo bombardeou 
com mísseis terra-terra katiusha 122, morteiros 82 e com canhões sem recuo, a partir de três bases de fogos “protegidas” por mísseis terra-ar Strella 
e centenas de antiaéreas bitubo de 12.7 e de 14.5. Armas modernas a que os obsoletos T-6, DO-27 e os jactos Fiat G-91 tinham de fazer frente

de imediato ao avião com o motor já em 
marcha devido à preciosa ajuda dos me-
cânicos, munido da sua arma de defesa 
pessoal (por ironia uma kalasnikov soviéti-
ca, capturada em missões anteriores, por 
as nossas G-3 encravarem com facilidade). 
Entrou no posto de pilotagem, com a ca-
deira à sua direita já ocupado pela militar 
pára-quedista no lugar do mecânico; estes 
eram dispensados sempre que se tratava 
de missões de alto risco.

Depois de ter sido saudado militarmen-
te pela enfermeira a quem “garantiu” que 
tudo ia correr bem, iniciou a rolagem pelo 
caminho de acesso à pista e iniciou a des-
colagem dois minutos depois, logo atrás 
dos quatro T-6 que se encontravam já no 
ar e a virar pela direita.

No ar e logo após ter também virado 
pela direita a rasar as árvores, devido à 
sempre possível presença na área dos 
mísseis antiaéreos já referidos, iniciou de 
imediato uma rápida trajectória descen-
dente acompanhando a acentuada escar-
pa do planalto de Mueda e apontou à rota 
que o levaria ao seu objectivo. Entretanto 
e via rádio, continuavam a chegar indica-
ções do Aquartelamento de que o ataque 
prosseguia e que pelo menos um morto e 
dois feridos já jaziam no seu interior.

Doze minutos depois, sobressaindo por 
cima das árvores em frente, divisou já rela-
tivamente próximo duas colunas de fumo 
negro o que era indicativo da violência do 
ataque; sem hesitar e pela rádio, ordenou 
a descolagem de Porto Amélia dos dois 
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Nota final

Com o relato destes dois eventos, é 
minha intenção prestar uma sentida e 
devida homenagem, em nome de todos 
nós os veteranos de guerra, à acção 
determinante, abnegada e muitas ve-
zes de sacrifício supremo das “nossas” 
militares enfermeiras pára-quedistas, 
mulheres de fibra e de elevado espírito 
de missão a quem centenas ou mesmo 
milhares de sobreviventes ficaram a de-
ver a vida pela assistência imediata al-
tamente profissional prestada, logo nos 
primeiros minutos de graves ferimentos 
e quando já o sopro da morte parecia 
rondar.

Foram (as que já faleceram) e são (as 
que continuam vivas) mulheres militares 
cujos destemida acção, espírito profis-
sional e de missão e feitos que poderão 
ser considerados de heróicos, ficarão 
para todo o sempre retidos na miríade 
de acontecimentos vividos em comba-
te da memória histórica de todos nós, 
aqueles que as vimos actuar nos es-
paços de batalha de elevadíssimo risco 
durante os catorze anos de guerra em 
que combatemos uma guerra politica-
mente perdida, mas nunca militarmente; 
guerras que travámos em condições de 
extrema adversidade e em que o arma-
mento do adversário foi quase sempre 
superior ao nosso, nomeadamente em 
qualidade.

Por estas razões, considero que to-
das as que sofreram no terreno as agru-
ras de elevado risco e perigo de morte 
deverão ser galardoadas como tendo 
praticado serviços distintos, extraordi-
nários e relevantes ao País, pelo que re-
presentam de lustre e prestígio para as 
Forças Armadas Portuguesas.

Destes, muitas centenas de milhar 
conseguiram, mercê de sacrifícios ine-
narráveis e de entrega das próprias vi-
das, manter a integridade de territórios 
que, durante séculos, outras Potências 
tentaram conquistar. E se os actuais 
Países de expressão portuguesa inde-
pendentes e herdeiros destes territó-
rios os receberam com a dimensão ter-
ritorial, geopolítica e geoestratégica que 
hoje têm e com as enormes recursos 
naturais e riquezas de que são detento-
res (como os casos do Brasil, de Angola 
e de Moçambique), deverão estar per-
manentemente gratos aos portugueses 
europeus e de outros continentes re-
presentantes de centenas de gerações 
que por esses territórios se sacrificaram 
e deram a vida, ao manterem até aos 
tempos de hoje as respectivas integri-
dades territoriais e fronteiras que em 
1974 legaram como Estados soberanos 
que actualmente se constituem.

Todos eles, sem excepção, devem-
nos essa grande epopeia e sacrifício 
pela manutenção da Pátria que então, 
e até ao último quartel do século XX, era 
pluricontinental e nos era comum. 

António J. Viana de Almeida Tomé
Coronel tirocinado piloto aviador

Professor doutor e docente universitário

jactos armados que se encontravam de 
alerta, meios de fogo mais potentes que 
os T-6 ocorrendo em auxílio da guarnição 
em dificuldades.

Cerca de um minuto depois e sempre 
em voo rasante tinha a pista à vista, que 
felizmente parecia não ter sido atingida; 
depois de ultrapassar a última barreira de 
árvores no topo da estreita faixa, accionou 
a alavanca dos flaps de sustentação a bai-
xa velocidade e desceu ao encontro da 
pista. Depois de bem sucedida a “aterra-
gem curta”, parou exactamente na lomba 
central da pista, frente e ao lado do Aquar-
telamento onde estrondeava a artilharia, o 
fogo das armas automáticas e, aqui e ali, 
o som cavernoso dos rebentamentos dos 
morteiros lançados pelos atacantes.

De imediato e sem hesitar, a enfermei-
ra pára-quedista a seu lado saltou para 
o solo e, auxiliada por três elementos do 
exército abriu a porta de carga de trás e 
extraiu as duas macas que distribuiu por si 
e pelos outros militares. Após o que se lan-
çou em corrida para o interior do aquarte-
lamento debaixo de fogo das balas trace-
jantes do inimigo e por entre as explosões 
que se iam sucedendo a escassos interva-
los, com algumas assustadoramente mui-
to próximas.

Angustiado pela segurança da militar 
quanto ao que lhe poderia acontecer du-
rante o fornecimento dos primeiros cuida-
dos aos feridos e no transporte dos mes-
mos de volta ao avião, e que entretanto 
já tinha saído do seu campo de visão, o 
Oficial observava estupefacto todo o ce-
nário quase irreal em que estilhaços de 
granadas “voavam” por todo o lado, tudo 
agravado pela poeira e os fumos de ma-
terial combustível a arder, qual “Apocalip-
se Now!”.  Passados dez minutos que lhe 
pareceram intermináveis, e por entre o ruí-
do ensurdecedor, apareceu finalmente de 
volta a Sargento enfermeira segurando os 
tubos e os dois recipientes de soro para 
os respectivos feridos, deslocando-se en-
tre as duas macas e gritando instruções 
de transporte dos feridos transportados 
por quatro militares da guarnição que se 
deslocavam em passo acelerado.

Em cerca de um minuto as portas de trás 
estavam fechadas, com os dois feridos e 
mais um militar, e a enfermeira pára-que-
dista sentava-se novamente na cadeira ao 
seu lado a apertar os cintos de segurança. 
Acelerando o motor o autor desceu mais 
uns metros na pista a partir da anterior po-
sição que ocupava na lomba e rodou 180 
graus para iniciar a corrida de descolagem 
e aproveitar as poucas dezenas de metros 
disponíveis. Accionou os flaps para a po-
sição de descolagem e tudo parecia bem 
mas, sem o saber aparte um forte abanão 
sentido no aparelho, tinha sucedido o im-
previsto: conforme viria a confirmar mais 
tarde, a roda de cauda tinha sido atingida 
por um estilhaço de morteiro, com o inevi-

tável rebentamento do pneu e encontra-
va-se gravemente danificada. 

Em consequência disso e pouco depois 
de ter iniciado os procedimentos de “des-
colagem curta” e alguns metros após ter 
passado a lomba do meio da pista, ainda 
a baixa velocidade devido ao forte atrito 
gerado pelos danos sofridos no que agora 
era apenas um simples couto de metal, só 
bastante mais tarde que o normal conse-
guiu levantar a roda de cauda. Foi contudo 
o bastante para que a velocidade de ace-
leração inicial de descolagem se encon-
trasse abaixo dos limites, e agora as árvo-
res situadas no final da cabeceira da pista 
começavam a aproximar-se vertiginosa-
mente, com o avião “a recusar-se” a subir 
na escassa dezena de metros que resta-
vam da pista, por ainda não ter adquirido a 
indispensável sustentação aerodinâmica!

E desses segundos cruciais o autor con-
tinua ainda hoje a reter na memória a face 
angustiada da enfermeira olhando de re-
lance para si, face ao desastre iminente, e 
ao seu instintivo cruzar dos braços à fren-
te da cabeça como frágil protecção contra 
o impacto à vista. Nesse momento, muito 
devido aos reflexos naturais de quem ti-
nha cerca de 8.ooo horas de voo, o piloto 
puxou para cima com força a grande ala-
vanca dos flaps de sustentação, posicio-
nando-os todos em baixo. De imediato e 
em menos de dois segundos, com a morte 
à vista, o Divino resolveu intervir: de forma 
miraculosa o avião elevou-se bruscamente 
no ar, aproximadamente uns oito metros 
quase na vertical o suficiente para, e em-
bora raspando ainda com o trem principal 
nas copas das árvores e arrastando con-
sigo alguns pequenos ramos, continuar a 
voar em frente mas ainda com a velocida-
de muito ligeiramente acima da velocidade 
de perda.

Passado o susto, ainda a rasar a flores-
ta mas com o lento aumento da velocidade 
para aquela de segurança, o piloto olhou 
então para a militar, agora de semblante 
sereno como se nada tivesse acontecido, 
que esboçou um pálido sorriso de encora-
jamento, pois pessoalmente o autor tam-
bém devia estar “branco”.

O voo prosseguiu até à aterragem em 
Mueda após o que, saltando prestes do 
avião, a pára-quedista providenciou a saí-
da das macas e o seu transporte para a 
ambulância que aguardava, não sem an-
tes de entrar saudar militarmente o Co-
mandante, com extrema serenidade, como 
se afinal se tivesse tratado apenas de 
mais uma missão de rotina sem incidentes 
de maior, quando na realidade a vida dos 
cinco elementos a bordo tinha estado sus-
pensa por um fio!
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1. Introdução

As raízes mais profundas da Escola 
Naval remontam ao empreendimento do 
Infante D. Henrique1, o patrono da Escola 
Naval e do qual herdámos também o seu 
lema - Talant de bien faire – vontade ou 
desejo ardente de bem-fazer. 

No entanto a formação de pessoal, ca-
paz de conduzir navios em alto mar, teve 
nestes tempos mais recuados um caráter 
essencialmente prático, não havendo de 
fato uma escola onde se ministravam os 
conhecimentos adequados. 

Só temos notícia de uma instituição 
com essas características quando foi cria-
da, em 1559, sob os auspícios de Pedro 
Nunes, a “aula do cosmógrafo mor”, cujas 
características nos permitem reconhecer 
como a remota origem da Escola Naval. 
Mas o sonho do matemático português 
quinhentista, de formar pilotos com apro-
fundados conhecimentos científicos, só 
se concretizaria em 1779, com a criação 
da Academia Real da Marinha, instituição 
de ensino teórico que se destinou a pre-
parar os oficiais da Marinha de Guerra e 
da Marinha Mercante. A criação em 1782 
da Academia Real dos Guardas Marinhas, 
instituição que recebeu os alunos da Aca-
demia Real da Marinha e se destinou a 
formar os oficiais da Marinha Real, com-
plementou esta nova realidade.

A Academia foi instalada no Terreiro do 
Paço (Sala do Risco) e funcionou até ao 
ano de 1845, com as intermitências de-
correntes das invasões napoleónicas e 
do exílio da família real no Brasil. Foi ex-
tinta nesta mesma data, por decreto de 
D. Maria II, e criada, em seu lugar, a Escola 
Naval, que continuou no mesmo edifício 
até 1936. Nessa altura foi transferida para 
as atuais instalações no Alfeite, onde se 
mantém. 

TALANT DE BIEN FAIRE
O MOTE DE UMA ESCOLA DE MAR
Ser aluno da Escola Naval é pertencer a um grupo restrito de mulheres e homens que 
herdam do passado as tradições, o saber, a experiência e a cultura própria de quem 
anda no mar e fez Portugal

2. Missão
 

A Escola Naval é hoje um estabeleci-
mento de Ensino Superior Público Univer-
sitário Militar, que tem como missão for-
mar os oficiais dos quadros permanentes 
da Marinha, através de uma preparação 
altamente qualificada com:

. Competências e capacidade para co-
mandar em situações de risco e de incer-
teza, em resposta às exigências da segu-
rança e da defesa nacional;

. Formação científica de base de índole 
técnica e tecnológica, destinada a satis-
fazer as qualificações profissionais indis-
pensáveis ao desempenho de funções 
técnicas;

. Formação comportamental consubs-
tanciada numa sólida educação militar, 
moral e cívica tendo em vista desenvolver 
qualidades de comando, direção e chefia;

. Preparação física e de formação mili-
tar, visando conferir o desembaraço físico 
e o treino imprescindíveis ao cumprimen-
to das missões.

3. Os ciclos de estudos

Ao longo a da sua existência sofreu di-
versas reformas, ajustando-se aos dife-
rentes contextos da Marinha e do País. 
Nos últimos anos viu os seus cursos refor-
mulados de acordo com a organização e 
requisitos dos cursos das Universidades 
civis, passando a conferir graus académi-
cos idênticos a estas.

Os ciclos de estudos do mestrado in-
tegrado, têm a duração de 5 anos (10 se-
mestres), nos termos do Processo de Bo-
lonha, e são alicerçados numa formação 
inicial comum baseada nas áreas científi-
cas da Matemática e da Física, e na for-
mação militar naval, com especial enfoque 
na liderança. São ainda comuns a todos 

os ciclos de estudos as disciplinas de na-
vegação e marinharia necessárias para 
exercer as funções de oficial de quarto à 
ponte em qualquer navio a navegar.

Os cadetes são preparados para o de-
sempenho das tarefas a bordo dos navios 
da Armada, compreendendo várias espe-
cializações correspondentes aos cinco 
cursos tradicionais da Escola, com acesso 
às diferentes classes:

.  Marinha – para as atividades técnicas 
de navegação, comunicações, tática na-
val, hidrografia, oceanografia e exercício 
da autoridade marítima; 

.  Administração Naval – para o desem-
penho de funções nos Departamentos de 
Logistica  dos navios e gestão de recursos 
financeiros e abastecimento da Marinha;

. Engenharia Naval (Mecânica) – para 
funções de chefia no Departamento 
de Propulsão, Produção e Distribuição 
de Energia dos navios, apoio oficinal e 
transportes; 

.  Engenharia Naval (Armas e Eletróni-
ca) – para funções de chefia no Departa-
mento de Armas e Eletrónica, a bordo e em 
terra; 

. Fuzileiros – para o desempenho de 
cargos na estrutura do corpo de fuzilei-
ros, designadamente de comandante de 
pelotão e imediato das companhias de fu-
zileiros, companhias de apoio de combate 
ou de apoio de serviços.

Todos eles podem ainda exercer cargos 
de Estado-maior, como oficiais de logísti-
ca, informações, operações ou comunica-
ções. 

São igualmente preparados cadetes 
para serem médicos navais, frequentan-
do para o efeito a Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa (FMUL), atra-
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vés de protocolo firmado com esta facul-
dade, sendo a preparação militar naval 
assegurada pela EN, de forma continuada 
ao longo do curso.

A Escola tem atualmente cerca de 200 
alunos dos mestrados integrados, sendo 
cerca de 8% cadetes internacionais 19% 
cadetes femininos.

São também ministrados cursos de ín-
dole politécnica conferentes de Licencia-
tura em Tecnologias Militares Navais, em 
7 especialidades técnicas, que cobrem as 
necessidades da Marinha em oficiais com 
esta preparação e ainda cursos de curta 
duração para preparar civis para a pres-
tação de serviço em regime de contrato 
como oficiais e para acesso aos quadros 
permanentes. 

Para além destes cursos, funcionam des-
de 2007 outros ciclos de estudos, condu-
centes ou não à atribuição de graus aca-
démicos, ministrados em associação com 
outras universidades e abertos ao público. 
O mais antigo destes cursos é o mestrado 
em História Marítima, organizado com a Fa-
culdade de Letras da Universidade de Lis-
boa (FLUL), que tem tido grande sucesso, 
estando a decorrer a sua quarta edição.. 
Neste momento, funcionam na Escola Na-
val ou decorrem com a sua colaboração es-
treita os seguintes cursos2:

. Mestrado em História Marítima (já re-
ferido);

. Pós-graduação em Medicina Hiperbárica 
e Subaquática, em associação com a FMUL, 
que se iniciou em 2012 e que está no pre-
sente ano letivo na sua segunda edição, 
prevendo-se que evolua em breve para 
mestrado; 

. Mestrado em História Militar, que resul-
ta de uma parceria alargada com 7 escolas 
universitárias, incluindo as academias con-
géneres da EN, estando a decorrer a primei-
ra edição; 

. Mestrado em Segurança de Informa-

ção e Direito no Ciberespaço, em asso-
ciação com a Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa (FDUL) e o Insti-
tuto Superior Técnico, que funcionou dois 
anos como pós-graduação e abrirá a sua 
primeira edição como mestrado, já acredi-
tado pela A3ES, em Setembro próximo; 

. Pós-graduação em Engenharia Hidro-
gráfica, iniciada recentemente e em fase 
de transição para mestrado, a funcionar 
em parceria com o Instituto Hidrográfico; 

. Pós-graduação em Arqueologia Suba-
quática, em associação com a Faculdade 
de Letras e a Faculdade de Ciências So-
ciais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa. 

Estão em fase de candidatura para 
acreditação pela A3ES, um mestrado em 
Direito Marítimo e Portuário, com a FDUL 
e um mestrado em Navegação e Geomá-
tica, em associação com a Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa e o 
Instituto Hidrográfico, prevendo-se que as 
primeiras edições tenham lugar em 2015. 

O enquadramento legal que rege Es-
cola Naval não permite conferir o grau 
de doutor, podendo apenas colaborar 
em programas doutorais em que o título 
académico é atribuído pela universidade 
parceira. Neste contexto está em fase de 
elaboração a proposta para acreditação 
do doutoramento em História e especia-
lidade em História Marítima, com a FLUL, 
sendo intenção criar a médio prazo um 
doutoramento em Navegação.

No âmbito dos diversos protocolos es-
tabelecidos com outras instituições, têm 
ainda vindo a realizar-se programas de 
desenvolvimento de capacidades de li-
derança e de trabalho em equipa com 
variadíssimos parceiros. Assim aconteceu 
com a Associação de Estudos Superiores 
de Empresa, a Universidade Itinerante do 
Mar, a equipa da EDP que participou no 
Global Management Challenge, a equipa 
nacional de rugby sub18 e os alunos do 

MBA do Instituto Superior de Economia 
e Gestão. Para breve está prevista, tam-
bém, a organização de um estágio para 
elementos do Sistema de Informações da 
República Portuguesa.

4. Os recursos 

A Escola Naval funciona com cerca de 
70 professores que integram um corpo 
docente próprio, de civis e militares, e 
um corpo externo, com militares de ou-
tras unidades de Marinha e docentes 
civis em regime de convénio, numa es-
treita ligação a universidades nacionais 
de referência. 

Sendo uma escola de mar, naturalmen-
te que o cerne do seu campus universitá-
rio é o espaço marítimo e os seus labora-
tórios são os navios. Mas conta, também, 
com infraestruturas clássicas adaptadas 
às necessidades atuais – técnicas, des-
portivas e de apoio – dispondo de todas 
as valências necessárias à preparação 
dos futuros oficiais da Marinha. Dispõe de 
salas de aula, equipadas com meios au-
diovisuais, para mais de 1000 alunos em 
simultâneo, e laboratórios que proporcio-
nam o adequado balanceamento entre as
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componentes teórica e prática das uni-
dades curriculares. Conta ainda com um 
moderno Simulador de Navegação e Ma-
nobra de navios e pode utilizar as capaci-
dades do simulador de Treino de Decisão 
Tática do Centro Integrado de Treino e 
Avaliação da Marinha. 

Dispõe, também, de diversos recursos 
de apoio ao ensino e aos seus órgãos de 
gestão universitária, como biblioteca, Mu-
seu Escolar, auditórios, salas de reuniões, 
gabinetes de professores, refeitório e 
messe e salas de estudo.

As atividades físicas e desportivas têm 
uma importância central na preparação 
dos cadetes, pelo que a EN, nas suas ins-
talações ou em unidades sitiadas no pe-
rímetro do Alfeite, conta com 3 ginásios, 
1 campo de Futebol de 11, pistas de Atle-
tismo e de Destreza, tanque de Remo, 2 
piscinas cobertas e 1 descoberta.

5. O Corpo de Alunos

A Escola Naval tem no Corpo de Alunos 
o órgão responsável pelo enquadramento 
militar e administrativo dos alunos e pelo 
planeamento, programação e execução 
da formação militar naval, através desta 
estrutura que se incentiva a prática de 
atividades desportivas, como a vela e o 
remo, ou outras de carácter mais profis-
sionalizante, como a prática de navega-
ção em pequenas embarcações e o treino 
em simuladores, bem como se promove o 
desenvolvimento pessoal dos cadetes. É 
Relativamente a este último aspeto o pa-
pel do Corpo de Alunos é fundamental, as-
sentando numa formação centrada no cul-
to das virtudes, no exemplo e excelência 

académica, na cidadania e na vontade de 
bem servir a pátria, bem como no desen-
volvimento nos cadetes de padrões de 
carácter e comportamento, como a Dis-
ciplina, Lealdade, Honra, Coragem e Coe-
são, criando laços fortes entre os futuros 
oficiais e forjando a marca identitária da 
Marinha Portuguesa.

6. O Treino de Mar

Só com treino no mar os cadetes apren-
dem a lidar com o meio próprio onde vão 
exercer a sua atividade profissional. O em-
barque permite-lhes cimentar as suas ca-
pacidades pessoais, designadamente a 
liderança responsável, bem como apreen-
der as boas práticas e conhecer tradições 
que enformam a identidade marinheira. 
Com as dificuldades do mar adverso, a 
que se junta um meio fechado e exigente, 
os cadetes incrementam a coragem, for-
talecem o carácter e aprendem a resolver 
diferendos pessoais de modo construtivo, 
pela impossibilidade de deles fugirem, de-
senvolvendo capacidades de comunica-
ção e fortalecendo o espírito de corpo, a 
camaradagem e a lealdade. O treino de 
mar é, por isso, uma constante do curso, 
repartindo-se entre as Viagens de Instru-
ção, efetuadas no final de cada ano letivo, 
no estágio do 5º ano e nos sucessivos em-
barques, que decorrem aos fins-de-sema-
na e em Cruzeiros de Verão e na Páscoa. 

A navegar consolidam igualmente os 
conhecimentos aprendidos durante o pe-
ríodo escolar, em viagens programadas 
tematicamente, de acordo com as ma-
térias aprendidas, e o Estágio de Embar-
que (5º ano) permite-lhes uma adaptação 

mais aproximada ao desempenho das fun-
ções e responsabilidades que cabem aos 
jovens oficiais. Na intensa atividade de 
embarque, os cadetes têm a possibilida-
de colocar em prática os conhecimentos 
técnicos e teóricos adquiridos nas salas 
de aulas, no âmbito das operações, na-
vios em companhia, navegação oceânica, 
em águas restritas e costeira, navegação 
à vela e manobras como, atracar e largar, 
fundear, suspender, amarrar à bóia, simu-
lação de avarias, homem ao mar, comba-
te a incêndios, etc. E sempre que os em-
barques decorrem nos veleiros da Escola 
Naval (NRP Polar e Blaus VII), o enquadra-
mento dos mais novos é feito pelo alunos 
mais antigos, proporcionando um exercício 
de liderança em tarefas típicas da vida a 
bordo.

A preparação dos alunos para estes 
exercícios no mar é feita com aulas práti-
cas de Marinharia, que envolvem a mano-
bra de embarcações a motor, a prática da 
vela ligeira, remo e canoagem, em que são 
utilizados diversos tipos de embarcações 
com apoio de instrutores com as valências 
nas diversas disciplinas. Nesta preparação 
prévia inclui-se também a prática em Simu-
lador de Navegação, exercitando todas as 
competências necessárias, em ambiente 
controlado, simulando por vezes situações 
limite de tensão e de riscos, onde o erro 
ainda não tem consequências. 

A prática desportiva é também uma 
componente do treino de mar, e têm espe-
cial relevo as regatas de vela e remo, nas 
classes Beneteau 25, yolle de 8 e yolle de 
4. Nesta última modalidade, a equipa femi-
nina da Escola Naval sangrou-se, recente-
mente, campeã nacional. 
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7. Relações externas e internacionais 

A diversificação e aprofundamento do 
relacionamento externo é um dos vetores 
de atuação que tem vindo a ser reforçado 
pela Escola, no sentido de procurar enri-
quecer a sua experiência através desses 
contactos e contribuir para a sociedade 
civil com o conhecimento especializado 
e experiência sobre assuntos do mar que 
a escola e a Marinha têm, bem como dar 
a conhecer a nossa cultura naval e estilo 
próprio. 

É com estes objectivos bem presentes 
que quatro cadetes da Marinha da Argé-
lia frequentam o curso de Engenharia Na-
val, a par com uma cooperação ativa com 
todos os Países de Língua Oficial Portu-
guesa. Aqui têm vindo a ser formados, 
desde há mais de trinta anos, oficiais das 
Marinhas de Cabo Verde, Guiné, S. Tomé 
e Príncipe, Angola e Moçambique, ao mes-
mo tempo que muitos docentes da Escola 
têm contribuído para a edificação e con-
solidação das academias Navais de al-
guns destes países. 

A Escola Naval integra a rede de es-
colas navais europeias, procurando uma 
constante evolução e melhoria de quali-
dade, em questões de funcionamento, 
gestão e ensino, pela troca de experiên-
cias e informações. Foi no âmbito desta 
rede que, no passado mês de Maio, or-
ganizou a reunião bienal de escolas na-
vais, subordinada ao tema “New Ways of 
Cooperation in Training and Evaluation: 
Navigation, Seamanship, Leadership and 
Physical Training”. 

Com objectivos semelhantes de parti-
lha de experiências e enriquecimento da 
vivência dos alunos, desde 2011 que a Es-
cola promove um programa Erasmus com 
a École Navale francesa, efetuando a tro-
ca de dois alunos por semestre.

Participa ainda numa parceria triparti-
da com as Universidades do Porto e de 
Oviedo, para a realização anual da “Uni-
versidade Itinerante do Mar”. Esta parce-
ria está em atividade desde 2006 sob o 
lema “conhecimento e aventura”, consti-
tuindo-se como uma plataforma ibérica 
para formação complementar universitá-
ria, multidisciplinar, por professores das 

instituições parceiras, a partir da expe-
riência marítima itinerante, bem como 
para cooperação, investigação e desen-
volvimento de conhecimento no âmbito 
de assuntos de interesse comum sobre o 
mar e a costa ibérica em especifico. Trata-
se de um curso de verão com a duração 
de cerca de três semanas, que decorrem 
maioritariamente a bordo do NTM “Creou-
la”, envolvendo a participação de alunos 
e professores portugueses e espanhóis., 
conferindo 6 ECTS aos alunos que apre-
sentem trabalho final.

As “Jornadas do Mar”, realizadas de 
dois em dois anos, são um dos ex-libris da 
Escola Naval e uma das actividades mais 
significativas do seu relacionamento ex-
terior, nacional e internacional. Consiste 
num colóquio de estudantes para estu-
dantes, que visa dinamizar a comunidade 
universitária em torno dos saberes rela-
cionados com o Mar, conhecer e reconhe-
cer o valor dos Oceanos, assegurar a sua 
preservação e planear o seu uso em be-
nefício de toda a Humanidade, bem como 
proporcionar a convivência entre alunos e 
personalidades dedicadas ao estudo dos 
oceanos, em todas as suas disciplinas.

No âmbito nacional a Escola Naval con-
duz programas de divulgação do mar e 
das actividades da Marinha, nomeada-
mente “Ser Marinheiro” e “Marinheiro por 
5 dias”, com as Juntas de Freguesia do 
Concelho de Almada e participa ainda 
na “Semana Tanto Mar”, organizada pela 
Fórum Estudante, com a Câmara Munici-
pal de Peniche.

8. O Centro de Investigação Naval

A Escola Naval sempre acolheu com 
entusiasmo a actividade de Investigação 
e Desenvolvimento, decorrendo da sua 
condição de Estabelecimento Universitá-
rio. Mas nos últimos anos, sobretudo com 
a implementação do processo de Bolo-
nha e a introdução dos ciclos de Mestra-
do Integrado, essa actividade tornou-se 
indispensável e foi necessário organizá-la 
de forma sistemática. Neste sentido, em 
2010 foi criação do Centro de Investigação 
Naval (CINAV) com a competência de coor-
denar toda a Investigação da Marinha, 
que não esteja já consignada ao Instituto 
Hidrográfico

Neste momento o CINAV está organi-
zado em 7 linhas de investigação3, coor-

denando 35 projetos ativos fundamen-
talmente nas áreas de robótica móvel, 
sistemas de apoio à decisão e história 
Marítima, os quais são desenvolvidos com 
universidades, centros de investigação e 
empresas, recorrendo quase sempre a fi-
nanciamento externo e tendo, na maioria 
dos casos, uma aplicação directa na acti-
vidade da Marinha. 

Entre os parceiros do CINAV contam-se 
as Universidades do Porto, de Lisboa, do 
Algarve, de Aveiro, a Nova de Lisboa e o 
INESC, e as empresas Critical Software e 
Tekever. Algumas das parcerias têm uma 
dimensão internacional relevante, como 
acontece nas associações com a Aca-
demia Militar Belga e o Centro Nato para 
Investigação e Experimentação Marítima, 
assumindo um relevo especial a partici-
pação nas atividades de Investigação e 
Desenvolvimento da Agência Europeia 
de Defesa e de Ciência e Tecnologia da 
NATO.

9. Atuais desafios 

Melhorar os ciclos de estudo dos mes-
trados integrados é um dos principais 
desafios permanentes da Escola Naval, 
sendo certo que, para além de constituir 
um fator vital para concluir o processo de 
acreditação por parte da A3ES, em 2015, 
é também uma condição para uma melhor 
satisfação das próprias necessidades da 
Marinha. 

A Escola distingue três questões mais 
relevantes no âmbito deste desafio pró-
ximo: consolidar o processo de Bolonha, 
fazendo o ajuste permanente entre o que 
são as necessidades da Marinha e os 
conteúdos disciplinares; consolidar o pro-
cesso de avaliação e melhoria contínua 
do ensino e consolidar um corpo docen-
te próprio, academicamente qualificado 
e especializado que possa diminuir a ne-
cessidade de convénios.

Notas
1 A mítica “Escola de Sagres”.  
2 Atualmente frequentam estes cursos cerca de 50 
alunos.  
3 Robótica Móvel, Sistema de Apoio à Decisão, Ges-
tão da Manutenção, Processamento de Sinal, Saúde 
Naval, História Marítima e Estratégia Marítima.
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A GÉNESE DO  
“25 DE ABRIL”

Constitui uma característica muito 
peculiar, forte e expressiva, da per-

sonalidade do homem português, um 
certo espírito aventureiro e de busca de 
ambientes diferentes para instalar e nor-
malizar a sua rotina de vida e de sobrevi-
vência. Esta característica, bem demons-
trada no decurso da História do nosso 
País e, muito em particular, no processo 
dos Descobrimentos Portugueses e na 
respectiva evolução deste último proces-
so, conduziu à criação das Colónias, pos-
teriormente designadas por Províncias 
Ultramarinas. Nestes territórios, a con-
vivência dos portugueses com os povos 
indígenas, foi diferente do ocorrido entre 
outros colonizadores e colonizados. De 
tal modo que a nossa relação, nas ex-Co-
lónias, com os naturais desses actuais 
Países Independentes, tem, de um modo 
geral, uma característica de fraternidade 
tão forte que é testemunhada pela afir-
mação muito generalizada da vontade, 
expressa por aqueles naturais, da pre-
sença e da participação dos portugue-
ses na evolução e no desenvolvimento 
actual dos seus Países.

E, repare-se, esta vontade é manifes-
tada apesar dos 13 anos de duração e 
dos efeitos da Guerra Colonial, período 
esse em que, frequentemente, os então 
designados “terroristas” afirmaram que 
“a guerra não era contra o povo portu-
guês mas sim contra aqueles que gover-
navam esse mesmo povo”.

E eu penso que na década de 50 do 
século passado, essa mesma guerra po-
deria ter sido evitada se Portugal tives-
se optado por um inevitável processo de 
descolonização, à semelhança do que já 
então se passava noutros países, e que, 
no nosso caso, sem a ocorrência de con-
flitos armados, teria conduzido tranquila 
e pacificamente a uma situação que, na 
actualidade, daria resposta certa e segu-
ra à convivência fraterna e de mútuo in-
teresse entre os portugueses e os povos 
ex-colonizados.

Vêm estas considerações a propósi-
to das comemorações do 40º. Aniversá-
rio do “25 de Abril”. E o que foi o “25 de 
Abril”? Foi uma das épocas mais singula-
res na nossa História, na opinião do poli-

tólogo Prof. Eduardo Lourenço. De facto, 
o “25 de Abril”, ainda na opinião deste 
Professor:

“… quaisquer que tenham sido os mo-
tivos iniciais que transformaram uma rei-
vindicação corporativa em contestação 
cada vez mais radical da situação polí-
tico-militar do País, essa metamorfose 
só foi possível por corresponder a uma 
aspiração profunda do povo português, 
farto de um regime totalitário, autista, 
sufocante, bloqueado interna e externa-
mente.”

Recordemos ainda que, em 1973, as 
Forças Armadas Portuguesas actuavam 
operacionalmente na Guerra Colonial em 
três frentes com um efectivo que ronda-
va os 180.000 homens. Esta dimensão 
das Forças Armadas face ao quantitativo 
do agregado populacional do nosso País, 
ocasionou um tremendo esforço quer 
para os militares profissionais quer para 
aqueles jovens que integravam o então 
chamado “serviço militar obrigatório”.

Estas curtíssimas considerações que 
acabo de fazer servem também para dar 
conteúdo àquilo que acima transcrevo 
da opinião do Prof. Eduardo Lourenço e 
que, de certo modo, explicam que em 25 
de Abril de 1974 o “Movimento das Forças 
Armadas” (MFA) tenham desencadeado 
uma acção cujo objectivo era o de pôr fim 
à guerra, derrubar o regime ditatorial do 
Estado Novo e implantar a liberdade em 
Portugal. O MFA, inicialmente designado 
por “Movimento dos Capitães”, nasce de 
uma reacção dos Capitães do Quadro 
Permanente do Exército ao Decreto-Lei 
353/73, de 13 de Julho de 1973, que in-
corporava Oficiais Milicianos que haviam 
prestado serviço militar há alguns anos 
atrás (às vezes mais de dez) e que não 
tinham participado na Guerra Colonial. 
Era-lhes ministrado um curso intensivo 
(4 a 6 meses), eram graduados poste-
riormente em Capitão e de seguida mo-
bilizados para a guerra, normalmente 
como Comandantes de Companhias de 
Caçadores. Mas, como a situação conti-
nuava insustentável, o Governo de então 
decidiu também aliciar os Oficias Milicia-

nos que, como Alferes, tinham feito uma 
comissão na Guerra Colonial, propondo-
lhes a entrada no Quadro Permanente 
depois de frequentarem um curso inten-
sivo de um ano na Academia Militar e de 
seis meses de estágio nas Escolas Práti-
cas das Armas de Infantaria, de Cavalaria 
ou de Artilharia.

Tudo isto desenvolveu entre os Ca-
pitães e os subalternos do Quadro Per-
manente a partir de meados de 1973 um 
forte movimento de descontentamento 
bem expresso no conteúdo do manifes-
to “O Movimento, as Forças Armadas e a 
Nação”, dado à luz na reunião de milita-
res ocorrida no dia 5 de Março de 1974, 
no qual se dizia:

“Os militares conscientes sabem, po-
rém, que a solução do problema ultrama-
rino é político e não militar e entendem 
ser seu dever denunciar os erros de que 
são vítimas e transformarão as Forças 
Armadas, uma vez mais, em “bode expia-
tório” de uma estratégia impossível …”

Como, da parte do regime então vigen-
te, não surgiu qualquer atitude que en-
caminhasse para a área política a resolu-
ção dos conflitos armados na Guiné, em 
Angola e em Moçambique, foi num ápice 
que este movimento de descontenta-
mento no meio militar se transformou no 
golpe militar do “25 de Abril” cujas con-
sequências mais importantes foram o fim 
da Guerra Colonial e a instauração da De-
mocracia em Portugal.

Amadeu Garcia dos Santos
Tenente-General 

Sócio nº 771/79

Amadeu Garcia dos Santos
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GENERAL GARCIA DOS SANTOS 
VOLTOU AO LOCAL ...
DA REVOLUÇÃO

Ilídio Trindade

“Pela nossa parte não havia plano B, se falhasse, falhava…”, a confissão é de Garcia dos Santos no decorrer do debate 
sobre o 25 de Abril promovido pela Associação dos Auditores dos Cursos de Defesa Nacional. O general falava no Nú-
cleo Museológico do Quartel da Pontinha, a unidade onde há 40 anos funcionou o posto de comando do Movimento 
das Forças Armadas, o centro motor do levantamento militar que acabou com o antigo regime.

Apresentado e questionado por uma 
das mais jovens associadas da AA-

CDN, Maria Ana Figueiredo, do curso de 
2013, com tantos anos quantos fez a 
revolução, o general Garcia dos Santos 
desfiou as memórias de um homem que 
esteve na primeira linha e foi decisivo 
para o triunfo da Revolução dos Cravos.

Garcia dos Santos, tenente-coronel e 
professor na Academia Militar em 1974, 
reconhece que foram “corporativas” as 
causas que levaram ao 25 de Abril. Havia 
180 mil homens nas frentes de comba-
te da Guiné, Angola e Moçambique e os 
“sacrifícios eram terríveis” para os oficiais 
do quadro permanente. Como à medida 
que passavam os anos passavam se tor-
nou mais difícil o recrutamento, os “mili-
tares em comissão cada vez tinham me-
nos tempo de descanso “ no Continente. 

O regime viu-se então na contingência 
de recorrer aos milicianos para substituir 
os oficiais do quadro permanente. Com 
um curso intensivo de um ano, os milicia-
nos passam a ser capitães. Mas como a 
necessidade obrigava, os cursos intensi-
vos foram encurtados para seis meses. 
Mais uma acha para o agravamento do 
mal-estar.

Para acabar com estas situações, diz 
o general Garcia dos Santos, era preciso 
pôr fim à guerra colonial, “ e isso impli-
cava acabar com o regime”. Houve uma 
tentativa em 16 de Março, mas o levan-
tamento das Caldas falhou por falta de 
organização. Com o 25 de Abril foi dife-
rente. Otelo Saraiva de Carvalho fez a 
ordem de operações e Amadeu Garcia 
dos Santos juntou-lhe o anexo de trans-
missões. Um e outro documento segui-
ram para as unidades, com nomes de 
código. “ Os generais Spínola e Costa 
Gomes não tiveram nada a ver com as 
operações, mas estavam a par de tudo, 

inclusive do Programa do MFA.”

O contacto com Barbieri Cardoso

Desde 1973 que o movimento militar 
mexia e a PIDE, na altura DGS, lhe seguia 
o rasto. Num jantar de anos, para o qual 
a mulher de Garcia dos Santos tinha sido 
convidada, deu-se um embate frontal. 
Barbieri Cardoso, o então número dois da 
polícia política, chamou Garcia dos Santos 
à parte e perguntou-lhe se já tinha ouvido 
falar das movimentações. A resposta foi 
qualquer coisa como: “Nem por sombras!” 
A verdade é que depois viria a ser encon-
trada na sede da PIDE, na rua António 
Maria Cardoso, uma lista de 20 militares 
a pôr fora de combate. Entre eles estava 
Garcia dos Santos.

No recuperar de memórias, também 
suscitado por perguntas dos presentes, 
Garcia dos Santos lembrou o 24 de Abril 
de 1974, quando depois das cinco da tar-
de entrou no Quartel da Pontinha, uma 
unidade que não era a sua, para insta-
lar, numa tenda, a antena de comunica-
ções que iria servir o posto de comando. 
“Depois, saí e fui para casa.” Logo que a 
primeira senha da revolução, a canção “E 
Depois do Adeus”, passou nos Emissores 
Associados de Lisboa, Garcia dos Santos 

regressou à Pontinha, “pronto para tudo”, 
porque não havia plano B, “se a revolução 
falhasse, falhava…”. “Entrei aqui fardado, 
com uma gabardina por cima.” E foi para o 
posto de comando, precisamente as ins-
talações onde hoje funciona o Núcleo Mu-
seológico. Ali ouviu na Rádio Renascença, 
com Otelo Saraiva de Carvalho, Sanches 
Osório, Fisher Lopes Pires e Vítor Crespo, 
a “Grândola Vila Morena”, a segunda se-
nha para a saída das unidades dos quar-
téis. A revolução estava em marcha.

A experiência de transmissões

No Núcleo Museológico do Quartel da 
Pontinha estão patentes figuras de cera 
destes cinco oficiais do MFA que foram 
presença constante no posto de coman-
do. E mais Hugo dos Santos e Luís Mace-
do, capitão que na altura servia no regi-
mento da Pontinha.

Durante a visita, Garcia dos Santos foi 
fotografado ao lado do outro Garcia dos 
Santos (o de cera, 40 anos mais novo), ro-
deado por uma bateria de telefones. “Eu 
era especializado nas três áreas de trans-
missões, incluindo a guerra electrónica, 
e isso fui fundamental.” Com o prolonga-

O sargento-chefe Barata Mendes falando aos auditores sobre o Núcleo 
Museológico do 25 de Abril

Todo o grupo na réplica do posto de comando do MFA, 
com o general Garcia dos Santos atrás do tenente-co-
ronel Garcia dos Santos (em figura de cera)…
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mento (combinado e secreto) até à Pon-
tinha do cabo que estava a ser instalado 
no Colégio Militar pelo Batalhão de Tele-
grafista e com o conhecimento profundo 
do sistema de transmissões de rádio uti-
lizado pelas unidades foi possível conhe-
cer as comunicações do “inimigo” e até 
mandar de volta ao quartel “uma força do 
Norte que tinha saído e era favorável ao 
regime”.

Momentos difíceis

O 25 de Abril não foi só um passeio so-
bre um tapete de cravos, apesar do gene-
ral reconhecer que “a adesão popular foi 
muito maior do que imaginávamos”. Hou-
ve situações para suores frios. Uma de-
las foi temor que pairou quando a fragata 
que estava no Tejo recebeu ordem para 
disparar sobre o Terreiro do Paço onde se 
encontravam  forças na altura revoltosas.

Uma outra foi a recusa de Salguei-
ro Maia em forçar a rendição de Marcelo 
Caetano no Quartel do Carmo. Mas neste 
caso, Garcia dos Santos reconhece que 
Salgueiro Maia foi sensato. Se abrisse 
fogo, com uma multidão no largo, “ a situa-
ção poderia tornar-se muito complicada”.

Um outro momento de tensão ainda foi 
o frente-a-frente, na rua do Arsenal, às 
primeiras horas da revolução, entre as for-
ças vindas de Santarém e uma força com 
viaturas blindadas fiel ao regime. Valeu o 
bom senso e não só. “Para mim - disse o 
general – foi extremamente importante 
não se chegar ao confronto físico. Mas 
isso deveu-se à convivência e camarada-
gem existentes. Na prática, todos nos co-
nhecíamos. E era quase impossível pen-
sar que camaradas de combate fossem 
disparar uns contra os outros.”

Melo Antunes ao Panteão

O general Garcia dos Santos diz que ti-
nham “tudo preparado para que o poder 
não caísse na rua” e que “estava escrito 
no Programa do MFA a entrega do poder 
aos civis”. Minimiza também o impacto 
que teve durante oito anos o Conselho da 
Revolução na sociedade portuguesa, mas 
fala com alguma amargura do presente. 
“Infelizmente os atuais governantes, po-
líticos, não quero dizer que não haja ex-
ceções, são uns garotos que não sabem 
o que andam a fazer.”Muito embora re-
conheça que as actuais gerações ainda  

sofram da incapacidade de pensar e deci-
dir democraticamente, uma herança que 
perdura do antigo regime. 

E sobre homenagens aos militares que 
fizeram o 25 de Abril e depois consegui-
ram manter os caminhos da liberdade in-
tactos, Garcia dos Santos lembra Ernesto 
Melo Antunes. “Um homem que conheci 
como as minhas mãos e que aos 18 anos 
já sabia o que queria.” O melhor de todos 
e “a quem ainda não foi prestada a devida 
homenagem”. “Esse, sim, deveria estar no 
Panteão Nacional!”

Ilídio Trindade
Jornalista  

 Sócio nº 1002/07 

Agradecimentos da 
presidente da AACDN

No final do debate que evocou os 40 
anos do 25 de Abril, a presidente da AA-
CDN, Ana Isabel Xavier, agradeceu ao ge-
neral Garcia dos Santos a disponibilida-
de para participar no debate e a partilha 
de muitas recordações pessoais vividas 
precisamente naquele local há 40 anos.

A presidente da Associação de Au-
ditores também agradeceu a colabora-
ção do Regimento de Engenharia nº1, 
da Pontinha, que acolheu a iniciativa e 
prestou todo o apoio logístico necessá-
rio. Na troca de lembranças, Ana Isabel 
Xavier entregou ao comandante do RE1, 
coronel João Manuel Pires, a medalha da 
AACDN.

Ana Isabel Xavier teve ainda palavras 
de agradecimento para o modo como o 
sargento-chefe Barata Mendes colabo-
rou na preparação da visita ao Núcleo 
Museológico, tendo entregue uma recor-
dação da AACDN a este militar

A vice-presidente da AACDN, Teresa Rodrigues, e a pre-
sidente, Ana Isabel Xavier, atentas às palavras do gene-
ral Garcia dos Santos

A presidente da Direção da AACDN, Ana 
Isabel Xavier, agradece e entrega uma lem-
brança à associada Ana Maria Figueiredo 
que moderou o debate com o general Gar-
cia dos Santos

Fotos: António Teixeira
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40 ANOS
DE PROCURA

A celebração dos 40 anos da revolução 
de Abril de 1974 em Portugal é um 

convite à reflexão sobre a tarefa vital e 
urgente da transição de uma cultura de 
guerra para uma cultura da Paz. A con-
quista da Liberdade – após décadas de 
regime opressor, num contexto de confli-
to e ambições de independência – exigiu 
a procura de caminhos e meios para al-
terar valores, atitudes, crenças e compor-
tamentos. Embora o caso português seja 
um exemplo além fronteiras, passados 40 
anos, contudo, a intolerância continua – 
a nível global – a suscitar sentimentos de 
exagerado nacionalismo, revivendo dife-
renças étnicas e religiosas, e levando mi-
lhões ao refúgio e à perda do “direito de 
ter direitos”.

Ao observar a conjuntura internacio-
nal, é notória a insatisfação global face 
ao status quo. A transição ideológica es-
pectável com o fim da Guerra Fria e com 
o aparente progresso social, económico e 
financeiro das últimas décadas não pare-
ce satisfazer as comunidades. Os exem-
plos presentes das Primaveras Árabes, 
da instabilidade no Médio Oriente (com 
especial ênfase para a situação na Síria 
e no Iraque), das manifestações no Brasil 
e na Venezuela, da crise na Ucrânia, do 
desagrado da população chinesa face às 
lacunas no processo de desenvolvimento 
do país, aliados a um contexto de insta-
bilidade económico-financeira a abranger 
quase todo o mundo ocidental – em gran-
de medida originária num perfil ético mais 
“conflituoso” que “pacifista” –, demons-
tram a premência duma trajetória requa-

lificada e reavaliada para a Humanidade. 
A dignidade humana contestada em Abril 
continua longe de ser uma realidade glo-
bal, um bem irrevogável e inegociável.

O Preâmbulo do Ato Constitutivo da 
UNESCO considera que “Uma vez que as 
guerras começam na mente dos homens, 
é na mente dos homens que as defesas 
da paz devem ser construídas.” Não será 
de todo exagero considerar que, mais que 
uma revolução política, o 25 de Abril am-
bicionou a construção de uma socieda-
de pacífica e democrática de indivíduos 
livres.

A procura desse novo senso comum 
pretende romper com o azimute confli-
tualista. Este manifesta-se como uma ver-
dadeira guerra fria do pensamento, uma 
atitude que capta regularidades ou leis 
subjacentes aos factos e adopta-as como 
leis segundo as quais o sistema interna-
cional deve funcionar, sendo altamente 
criticada por ser uma ideologia conserva-
dora e por legitimar o adversarialismo e a 
diabolização do outro. Impõe-se, então, a 
rutura com este senso comum, abraçan-
do a existência de uma sociedade global 
de pessoas, para lá das fronteiras políti-
cas dos estados, num conceito amplo de 
Paz (Pureza, 2001).

O atual exemplo ucraniano mostra-nos 
como são equacionáveis diferentes mo-
delos da Segurança e da Paz internacio-
nais. Por um lado, existe a concepção da 
segurança e da Paz pelo equilíbrio estra-
tégico, defendida pelos adeptos da “esco-
la realista”: a Paz resultará do facto de o 
poder, especialmente o militar, se encon-
trar distribuído e organizado de forma que 
nenhum Estado seja suficientemente for-
te para poder dominar os outros. Por ou-
tro lado, o modelo da segurança coletiva, 
defendido pela “escola idealista” ou “libe-
ral”, considera que uma agressão a qual-
quer Estado membro do sistema deve ser 
encarada como um ataque a todos os 
restantes, implicando a criação de uma 
organização internacional que identifique 
os atos de agressão e organize uma res-
posta contra os mesmos, a capacidade 
de retaliar contra qualquer agressão e de 
a neutralizar, e o envolvimento de todos 
os membros do sistema (Couto, 2000).

A partir de meados do século XX, o con-
ceito de segurança passou a assumir uma 
maior abrangência, alterando-se a forma 
como a segurança estatal e a segurança 
dos indivíduos e comunidades se encon-
tram, de forma a responder com maior efi-
cácia às ameaças (Xavier, 2013).

Uma tomada de consciência univer-
sal resulta de mudanças nos comporta-
mentos individuais, na perceção sobre o 
mundo e da adaptação das práticas ins-
titucionais a esse novo entendimento. A 
promoção dessa nova realidade terá de 
incluir a aceitação da diversidade (cres-
cente cosmopolitismo responsável por 
uma compreensão mais positiva do outro) 
devido à amplitude geográfica dos con-
tactos entre sociedades, e ter como nova 
prioridade as preocupações de natureza 
filantrópica e a procura de referências 
morais alternativas (ideia de que a huma-
nidade partilha um destino comum). Esta 
ética de responsabilidade global abarca a 
partilha comum da justiça, o bem moral e 
práticas sociais baseadas em deveres e 
direitos universais (Nunes, 2001).

A realidade vista de forma diferente re-
sulta em ideias, julgamentos e interesses 
diferentes. Podemos viver com conflitos 
concetuais, mas o confronto leva à guerra. 
A resolução pacífica de conflitos surge ao 
evitar que o conflito gere confronto. Assim, 
o grande desafio passa pela convivência 
entre diferentes, pelo respeito pelos di-
reitos humanos, pelo diálogo, pela solida-
riedade, pela não-violência, pelo perdão e 
pela aceitação da diversidade. A Cultura 
de Paz tem em conta o contexto históri-
co, político, económico, social e cultural de 
cada ser humano e sociedade, sendo ne-
cessário aprendê-la, desenvolvê-la, colocá
-la em prática no dia-a-dia familiar, regional, 
nacional. A educação é a âncora da forma-
ção de mentalidades mais democráticas, 
onde se enfatiza a importância da diversi-
dade cultural (Noleto, 2010).

O processo de transição de uma cultura 
de guerra para uma cultura de Paz passa, 
inevitavelmente, pela necessidade de um 
convívio pacífico entre as pessoas e as 
sociedades. Grande parte das atitudes, 
opiniões e comportamentos que reúnem 
consenso geral ditam o que é “normal” e 

Pedro Alexandre Barbosa Múrias 
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conduzem a uma “normose”. Estes con-
sensos constituem pressões sociais que 
forçam o indivíduo a adaptar-se às nor-
mas, sendo necessário ajudar a humani-
dade a sair da sua “normose” (Weil, 2005).

No processo de formação da humani-
dade, a política ocupa um lugar históri-
co relativamente recente (mais recente 
que a cultura). O aparecimento do Esta-
do é indicador do surgimento da política 
como recurso da capacidade humana 
para enfrentar desafios fundamentais à 
sobrevivência, designadamente a falta de 
alimentos e as ameaças bélicas. A cida-
dania não é algo espontâneo: exige gran-
de esforço coletivo e individual, sendo 
necessário o investimento na educação 
e aquisição de competências (Soromenho
-Marques, 2011).

Considerando que não há direitos hu-
manos sem democracia, nem democracia 
sem direitos humanos, a implementação 
destes constitui um dos maiores desafios 
na ordem contemporânea. Este fenóme-
no resulta do contraponto entre univer-
salismo (os direitos humanos decorrem 
da dignidade humana, sendo um valor in-
trínseco à condição humana) e relativismo 
cultural (noção de direito relacionada com 
sistema político, económico, cultural, so-
cial e moral de uma certa sociedade). Em 
detrimento destes, é necessário desen-
volver um conjunto de valores universais 
não etnocêntricos através de um diálogo 
intercultural aberto (universalismo plura-
lista) (Piovesan, 2006).

A Educação tem um papel essencial na 
criação e consolidação de uma consciên-
cia cívica. A cidadania está cada vez mais 
associada aos vários níveis que o cidadão 
integra (cidadania nacional, supra nacio-
nal e universal) e tem de estar presente 
na educação através da afirmação das di-
ferentes identidades, do diálogo entre as 
mesmas e do novo conceito de fronteira 
(não que separa, mas que pode unir), de 
modo a permitir a afirmação da coesão 

social, identidade, democracia, cidada-
nia inclusiva, participativa e responsável 
(Martins, 2000).

Se o 25 de Abril pode ser visto como um 
desabrochar da cidadania participativa e 
responsável, o recente processo eleitoral 
para o Parlamento Europeu demonstrou 
claramente a imaturidade em que ainda 
vivemos. É condição da educação cívica 
o conhecimento das instituições políticas 
democráticas que garantem a participa-
ção dos cidadãos. A necessidade de in-
troduzir na educação para a cidadania a 
lógica de iniciativa contribui para a noção 
de que ser cidadão é participar ativamen-
te, não se conformando numa atitude de 
espera. Esta cidadania democrática teve 
uma grande evolução na União Europeia 
devido à coesão económica e social entre 
países europeus (Silva, 2000).

Paz é mais do que ausência de guerra: 
é desenvolvimento económico, liberdade, 
democracia e desenvolvimento susten-
tável, pelo que toda a segurança depen-
de da resolução desses problemas. Uma 
educação universal, digna, livre e de ex-
celência é um elemento fundamental para 
que a Paz seja sequer algo ambicionável. 
A Educação para a Paz deve existir em to-
das as sociedades, não apenas em países 
com conflitos armados ou emergências. 
Esta deverá ser uma facilitadora do reen-
contro entre os cidadãos e os Estados, 
combatendo a atual atitude autista das 
sociedades e das pessoas face à política, 
e convidando todos a uma compreensão 
mais esclarecida do papel das diferentes 
forças (entre elas, as Forças Armadas e 
de Segurança), na responsabilidade de 
proteger enquanto elemento fundamen-
tal de uma cultura de Paz. A mudança de 
comportamentos em crianças e adultos 
acontece ao longo do tempo, o que torna 
a educação efetiva para a Paz num pro-
cesso a longo prazo e que deve envolver 
toda a comunidade.

Nota Biográfica
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O LEGADO DE AGOSTINHO 
DA SILVA 
E O FUTURO DA LUSOFONIA

A nosso ver, e também na visão de 
Agostinho da Silva, Portugal só se 

pode pensar na complementaridade de 
dois espaços: o espaço europeu e o espa-
ço lusófono. Na complementaridade, não 
na exclusão mútua, sublinhe-se – ou seja, 
nem não apenas no espaço europeu nem 
não apenas no espaço lusófono. Decerto, 
no espaço europeu, porque Portugal é, 
desde sempre, um país europeu – o país 
europeu com as mais antigas fronteiras 
definidas, mais do que isso, um país que 
sempre participou activamente na cons-
trução da civilização europeia, por exten-
são, da civilização ocidental, que depois 
se alargou, sucessivamente, a África, às 
Américas e mesmo a algumas regiões do 
Próximo e Extremo-Oriente. Mas não ape-
nas no espaço europeu – ao contrário do 
que, na ressaca da descolonização, se 
propôs, dado o amontoado de traumas 
e ressentimentos que então todos nós, 
directa ou indirectamente, vivemos. Con-
tudo, como defendemos já no nosso livro 
A via lusófona: um novo horizonte para 
Portugal:

“…depois de mais de três décadas 
de costas voltadas, por um amontoa-
do de traumas e ressentimentos, todas 
essas feridas estão agora, finalmen-
te, a cicatrizar, assim abrindo caminho 
para a recriação do espaço lusófono 
enquanto um verdadeiro espaço cultu-
ral e civilizacional. Sabemos que ainda 
há quem agite fantasmas do passado, 
mas o nosso paradigma é um paradig-
ma novo, de futuro. 

Queremos que esse espaço lusófono 
seja o lugar, a casa comum, onde todos 
os lusófonos tenham, numa base de li-
berdade e fraternidade, uma vida dig-
na, sem mais adjectivos. Para mais, no 
caso dos portugueses, se de novo nos 
viramos para o Atlântico, não é para de 
novo virar as costas à Europa – somos 
europeus e por isso manteremos todos 
os laços: desde logo com a Galiza (…), 
depois, com os demais povos ibéricos 
(sem procurar ressuscitar guerras do 
passado); por fim, com todos os outros 
povos europeus, em especial os do Sul 
(com os quais partilhamos uma história 
milenar). Mas esses laços não são para 

nós amarras que impeçam o reencontro 
com a nossa vocação desde logo medi-
terrânea e atlântica; por fim, por tudo 
aquilo que nos liga aos demais países 
lusófonos, universal. Por isso também 
defendemos o trans-nacionalismo lu-
sófono – mais do que um sistema, uma 
dinâmica, através da qual, sem pôr em 
causa a soberania dos diversos países 
da CPLP, estes escolham, livremente, 
cooperar, de modo crescente, nos mais 
diversos níveis, para benefício de todos 
(…). Por esse caminho, quem sabe se, 
mais à frente, não se criará um bloco 
cultural, social, económico e político – 
em suma, civilizacional –, que seja um 
exemplo para outros povos do mundo, 
num tempo em que o sistema económi-
co e político que nos tem desgoverna-
do se apresenta cada vez mais exan-
gue1.” 
Daí, também o texto que escrevemos 

no primeiro número da Nova Águia –  Re-
vista de Cultura para o século XXI:

“Tese, Antítese e Síntese: por um 
novo paradigma de Portugal2” 

Tese - Paradigma do 24 de Abril:
Tenho da História uma visão hegelia-

na. Por isso, considero que todos os re-
gimes que caem merecem cair. O Esta-
do Novo não foi excepção. A 24 de Abril 
de 1974 estava em inteiro colapso. Por 
isso, caiu. E, com ele, o seu paradigma 
de Portugal: um Portugal que mantinha 
um império colonial completamente 
anacrónico, sem qualquer perspectiva 
de Futuro.

Antítese - Paradigma do 25 de Abril:
Todas as revoluções são, por natu-

reza, antitéticas. A revolução de 25 de 
Abril de 1974 também não foi excepção. 
Por isso, se o Estado Novo defendia um 
Portugal do Minho até Timor, o paradig-
ma saído da revolução defendeu exac-
tamente o contrário: daí que Portugal 
tenha virado as costas às suas antigas 
colónias (com as consequências ime-
diatas que se conhecem e que ainda 
hoje se fazem sentir), tornando-se ape-
nas em mais um país da Europa.

Síntese - Paradigma do 26 de Abril:
Passado todo este tempo (mais de 

três décadas), em que os traumas dos 

ex-colonizadores e dos ex-colonizados 
já cessaram (senão por inteiro, pelo me-
nos em grande medida), urge um novo 
paradigma, que faça a devida síntese: 
recuperando essa visão maior não já de 
Portugal mas do Espaço Lusófono, em 
Liberdade e Fraternidade (…).”.
Agostinho da Silva é, na nossa perspec-

tiva, o grande teórico desta via, da “via lu-
sófona”. Em muitos textos seus, pelo me-
nos desde os anos 50, Agostinho da Silva 
antecipou, com efeito, a criação de uma 
verdadeira comunidade lusófona3. De 
tal modo que, mesmo depois de falecer, 
Agostinho da Silva tem sido recordado 
por isso. Eis, desde logo, o que aconteceu 
quando se instituiu a CPLP: Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa, confor-
me registámos na nossa obra Perspecti-
vas sobre Agostinho da Silva:

«No dia 17 de Julho desse ano, criar-
se-á finalmente a CPLP, a Comunidade 
de Países de Língua Portuguesa, facto 
que será noticiado, com destaque, na 
generalidade dos jornais. Na maior parte 
deles, realça-se igualmente o contributo 
de Agostinho da Silva para essa criação, 
por via do seu pensamento e acção. 
Eis, nomeadamente, o que acontece na 
edição desse dia do Diário de Notícias – 
como se pode ler no texto de abertura 
da notícia: “A Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa, hoje instituída em 
Lisboa, foi premonitoriamente enuncia-
da por Agostinho da Silva em 1956 como 
‘modelo de vida’ assente ‘em tudo aqui-
lo que (Portugal) heroicamente fez sur-
gir do nada ou na América ou na África 
ou na Ásia’.”. Depois, aparece a foto de 
Agostinho, ladeado pelas fotos de Jaime 
Gama e José Aparecido de Oliveira, com 
a seguinte legenda: “Pioneiros da CPLP: 
Agostinho da Silva (enunciação original), 
Jaime Gama (primeiro texto diplomático 
único dos Sete na língua comum) e Apa-
recido de Oliveira (formalização política 
da proposta)4».
Sabemos que este projecto está ainda 

aquém, muito aquém, do sonho de Agos-
tinho da Silva. A CPLP não é ainda uma 
verdadeira comunidade lusófona. Mas 
nem por isso – já mais de quinze anos 
após a sua criação – a CPLP deixou de ser 

Renato Epifânio
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um projecto em que Portugal deve apos-
tar enquanto desígnio estratégico. De 
resto, se há inevitabilidades históricas, a 
criação da CPLP foi, decerto, a nosso ver, 
uma delas. Se os países se unem, desde 
logo, por afinidades linguísticas e cultu-
rais, nada de mais natural que os Países 
de Língua Portuguesa se unissem num 
projecto comum: para defesa da língua, 
desde logo, e, gradualmente, para coo-
perarem aos mais diversos níveis. Se es-
tranheza pode haver quanto à criação da 
CPLP, decorrerá somente do facto de ter 
nascido tão tarde. 

Como ainda hoje é reconhecido, Agos-
tinho da Silva foi, de facto, desde os anos 
cinquenta, o grande prefigurador de uma

“comunidade luso-afro-brasileira, com 
o centro de coordenação em África, de 
maneira que não fosse uma renovação 
do imperialismo português, nem um co-
meço do imperialismo brasileiro. O foco 
cen¬tral poderia ser em Angola, no pla-
nalto, deixando Luanda à borda do mar 
e subir, tal como se fizera no Brasil em 
que se deixou a terra baixa e se foi es-
tabelecer a nova capital num planalto 
com mil metros de altitude. Fizessem a 
mesma coisa em Angola, e essa nova ci-
dade entraria em correspondência com 
Brasília e com Lisboa para se começar 
a formar uma comunidade luso-afro-bra-
sileira5”.
Na sua perspectiva, assim se cumpriria 

essa Comunidade Lusófona, a futura “Pá-
tria de todos nós”:

“Do rectângulo da Europa passámos 
para algo totalmente diferente. Agora, 
Portugal é todo o território de língua 
portuguesa. Os brasileiros poderão 
chamar-lhe Brasil e os moçambicanos 
poderão chamar-lhe Moçambique. É 
uma Pátria estendida a todos os ho-
mens, aquilo que Fernando Pessoa 
julgou ser a sua Pátria: a língua portu-
guesa. Agora, é essa a Pátria de todos 
nós.6”
Daí ainda o ter-se referido ao que “no 

tempo e no espaço, podemos chamar a 
área de Cultura Portuguesa, a pátria ecu-
ménica da nossa língua7” , daí, enfim, o ter 
falado de uma “placa linguística de povos 
de língua portuguesa — semelhante às 
placas que constituem o pla¬neta e que 
jogam entre si8” , base da criação de uma 
“comunidade” que expressamente ante-
cipou:

“Trata-se, actualmente, de poder co-
meçar a fabricar uma comunidade dos 
países de língua portuguesa, política 
essa que tem uma vertente cultural e 
uma outra, muito importante, económi-
ca9”.

Prefigurando até, com esse horizonte 
em vista, o “sacrifício de Portugal como 
Nação”:

“esse Império, que só poderá surgir 
quando Portugal, sacrificando-se como 
Nação, apenas for um dos elementos 
de uma comunidade de língua portu-
guesa10”.
Fiel a essa “Pátria de todos nós”, a essa 

visão estratégica de Agostinho da Silva, 
tem sido o MIL: Movimento Internacional 
Lusófono, um movimento cultural e cívi-
co recentemente criado mas que conta 
já com vários milhares de membros, de 
todo o espaço da lusofonia, e que tem 
defendido, de forma coerente e conse-
quente, o reforço dos laços entre os paí-
ses lusófonos . Como já alguém escreveu, 
o que temos procurado fazer é “construir 
a CPLP por baixo, ao nível da sociedade 
civil”. Desde logo, promovendo o sentido 
de cidadania lusófona, ainda tão incipien-
te na maior parte de nós. Ainda e sempre, 
promovendo o reforço dos laços entre os 
países lusófonos11 – no plano cultural, des-
de logo, mas também social, económico e 
político. Eis, a nosso ver, o novo Horizonte 
que se abre para Portugal, no reencontro 
com a sua História: a aposta na Conver-
gência Lusófona, conforme defendemos 
no nosso livro A Via Lusófona: um novo 
horizonte para Portugal12.

Notas

1 A Via lusófona: um novo horizonte para Portugal, Lis-
boa, Zéfiro, 2010, 116-117.
2 In NOVA ÁGUIA: Revista de Cultura para o século 
XXI, nº 1, 1º Semestre de 2008, p. 61. Desenvolvemos 
esta perspectiva num mais número da revista: “Nos 15 
anos da CPLP: a futura pátria de todos nós” [in NOVA 
ÁGUIA: Revista de Cultura para o século XXI, nº 7, 1º 
Semestre de 2011, pp. 27-31].
3 Num texto publicado no jornal brasileiro O Estado 
de São Paulo, com a data de 27 de Outubro de 1957, 
Agostinho da Silva havia já proposto “uma Confedera-
ção dos povos de língua portuguesa”.
4 Perspectivas sobre Agostinho da Silva, Lisboa, Zéfiro, 
2008, p. 108
5 Vida Conversável, Lisboa, Assírio & Alvim, pp. 156-157  
6 Conversas com Agostinho da Silva, Lisboa, Pergami-
nho, 1994, pp. 30-31. Conforme afirmou ainda: “Fernan-
do Pessoa dizia ´a minha Pátria é a língua portugue-
sa’. Um dia seremos todos — portugueses, brasileiros, 
angolanos, moçambicanos, guineenses e todos os 
mais — a dizer que a nossa Pátria é a língua portugue-
sa.” [in Dispersos, Lisboa, ICALP, 1988, p. 122].
7 Cf. “Presença de Portugal”, in Ensaios sobre Cultura 
e Literatura Portuguesa e Brasileira, Lisboa, Âncora/ 
Círculo de Leitores, 2000, p. 139.
8 Dispersos, ed. cit., p. 171.
9 Ibidem.
10 Cf. “Um Fernando Pessoa”, in Ensaios sobre Cultura 
e Literatura Portuguesa e Brasileira, ed. cit., vol. I, p. 117.
11 Para mais informações: www.movimentolusofono.org. 
Cf., igualmente: Convergência Lusófona, Lisboa, Zéfiro, 
2012 /2014 (2ª ed. revista e actualizada).
12 Zéfiro, 2010 (Colecção NOVA ÁGUIA): www.novaaguia.
blogspot.com 
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A (DIS)FUNÇÃO DO TERMO “CRISE”
NO CASO UCRANIANO 
TIPOLOGIA DA CRISE UCRANIANA

Sandra Dias Fernandes

Introdução
A “crise” ucraniana, iniciada em novem-

bro de 2013 após a tomada de decisão do 
antigo Presidente Yanukovich em não assi-
nar um Acordo de Associação com a União 
Europeia (UE), tem evoluído em escalada 
fruto dos levantamentos internos e do en-
volvimento russo. A situação de conflito vi-
vida no país levanta um problema analítico 
do ponto de vista da sua classificação en-
quanto conflito, o qual assume contornos 
diplomáticos e operacionais peculiares. 
Depois de um século XX que foi considera-
do o século da Guerra, deparamo-nos hoje 
com dificuldades crescentes para delimitar 
a noção de guerra, a qual tem sido subs-
tituída pela noção de “conflito”, considera-
da mais adequada à complexidade de uma 
violência cada vez mais difusa e situações 
de paz incerta (Dufour e Vaïsse, 1993: 3-45).

Com o propósito de elucidar os eventos 
desde os protestos anti-Yanukovich em 
“Maidan”, usamos a seguinte definição de 
conflito: “diferenças percecionadas rela-
tivamente a posições importantes, entre 
duas ou mais partes no mesmo período de 
tempo” (Swanström e Weissmann, 2005: 
9)1.  Esta abordagem tem por mérito de ter 
em consideração não só os aspetos racio-
nais dos conflitos, ou seja a luta entre pelo 
menos duas partes por um mesmo recur-
so escasso, mas também as dimensões 
subjetivas/normativas (perceções, valo-
res, crenças). Por um lado, argumentamos 
que a escalada do conflito na Ucrânia se 
manteve classificada como uma “crise” por 
motivos políticos e estratégicos. Por outro 
lado, apontamos as profundas implicações 
geopolíticas deste conflito na medida em 
que modifica o status quo europeu do pós-
Guerra Fria e clarifica a competição norma-
tiva e estratégica existente entre os dois 
maiores vizinhos europeus, i.e. a UE e a 
Rússia. 

1. A “crise” como a alternativa à 
guerra: uma guerra impossível?

Retomando a complexidade das si-
tuações de conflito, acima mencionada, 
lembramos que “os conflitos geralmen-
te ocorrem em relações com motivações 
mistas em que as partes envolvidas têm 
simultaneamente objetivos cooperativos 
e competitivos. (…) O elemento competiti-
vo cria conflito e o elemento cooperativo 

cria incentivos para negociar um acordo2”  
(Swanström e Weissman, 2005: 8). Esta as-
serção é particularmente útil para elucidar 
o ritmo da escalada dos acontecimentos 
na Ucrânia e na relação da Rússia com a 
UE e os Estados Unidos da América (EUA). 
Após mais de meio ano de agravamento 
das tensões, os custos de uma guerra 
aberta entre a Rússia e os atores ociden-
tais surgem como inaceitáveis por dois 
motivos principais, abaixo mencionados. 
No entanto, o conflito armado na Ucrâ-
nia é uma realidade, com uma presença 
e apoio russos por vezes não declarados 
mas identificados (European Council, 2014). 

Em primeiro lugar, o ordenamento inter-
nacional hodierno promove regras e prin-
cípios que constrangem, por princípio, a 
atuação dos estados no uso da violência e 
no desrespeito das soberanias. Putin, até 
finalizar o seu papel de anfitrião nos jogos 
olímpicos de Sochi em fevereiro de 2014, 
não tomou posições de invasão da Cri-
meia. Quando o antigo presidente Yanuko-
vich fugiu de Kiev a 24 de fevereiro de 2014 
- dando vitória aos ucranianos de “Maidan” 
- operou-se uma viragem mais belicista em 
Moscovo quanto ao futuro da Ucrânia.

O período que se seguiu até ao início 
de junho colocou os observadores num 
jogo de probabilidades acerca de onde iria 
parar a ofensiva russa, se iria até Odessa 
ou mesmo até Kiev, usando o argumento 
que a Ucrânia era um estado sem gover-
no. A luta pela Crimeia (por parte dos rus-
sos para a sua anexação; por parte dos 
ocidentais para a sua pertença à Ucrânia) 
tem-se estabilizado numa esgrima entre 
argumentos legalistas acerca da legitimi-
dade do referendo realizado a 16 de março 
de 2014, havendo uma situação de facto 
com a sua anexação pela Federação Rus-
sa. No entanto, a organização do referen-
do foi precedida por uma ocupação efetiva 
do território por forças locais apoiadas por 
forças russas não declaradas e pelas for-
ças armadas russas estacionadas na base 
de Sebastopol. 

Em segundo lugar, a interdependência 
existente entre a Rússia e a UE principal-
mente, mas também com os Estados Uni-
dos da América, explica, do lado ocidental, 
a falta de vontade política em usar uma 
gama mais ampla de medidas para apoiar 
a integridade do território ucraniano. A res-
posta europeia e norte-americana tem sido 

diplomática através do uso de sanções so-
bre atribuição de vistos e acesso a bens 
de personalidades russas e de uma certa 
isolação da Rússia em fóruns multilaterais.

Do lado russo, a interdependência eluci-
da porventura os sinais de apaziguamento 
tais como o reconhecimento do novo Pre-
sidente ucraniano Poroshenko, eleito a 25 
de maio, e o apoio mais mitigado às regiões 
do Leste que querem seguir o exemplo da 
Crimeia, com referendos ocorridos em Do-
netsk e Lugansk em maio último. Como re-
fere Shlapentokh (2014), o Kremlin passou 
do “plano A” de desmantelamento da Ucrâ-
nia ao “plano B” em maio último, segundo 
um cálculo de custo/benefício para a Rús-
sia. Putin iniciou contactos com o novo 
executivo de Kiev e apoiou o cessar-fogo 
decretado por Poroshenko mas manteve 
a pressão energética (ameaça de corte e 
corte de fornecimento de gás) e o apoio 
aos separatistas da região do Donbass, os 
quais são combatidos por Kiev.

A interdependência pode ser sinteti-
zada em duas vertentes fundamentais: 
as relações comerciais (particularmente o 
abastecimento de gás à Europa) e a agen-
da de segurança global. A UE é o principal 
parceiro comercial da Rússia, sendo esta 
última o terceiro maior parceiro comercial 
da União. Em 2012, Bruxelas dependia em 
23% do gás russo, com apenas 33% do 
consumo garantido internamente. 82% 
do gás consumido era encaminhado por 
dutos, principalmente originados e con-
trolados por interesses russos (Eurogas, 
2014). Uma vez que metade do gás russo 
transita via Ucrânia, qualquer medida da 
Gazprom (o gigante empresarial russo) no 
sentido de cortar abastecimentos ao país 
pode, potencialmente, afetar o consumo 
de grande parte da Europa. A crise ucra-
niana tem, portanto, enaltecido a neces-



Boletim Informativo da AACDN | 2014

   Cidadania e Defesa   33     

sidade de uma estratégia sustentada de 
diversificação das fontes de energia (Sa-
raiva, 2014).

No combate globalizado ao terrorismo 
e no controlo de armamentos nucleares, 
encontramos as principais interdependên-
cias com Washington pela necessidade do 
apoio russo. A Rússia de Putin tornou-se 
um ator mais opositor num ambiente de 
segurança em rápida evolução. A necessi-
dade da sua acomodação foi visível na de-
cisão de adiar, sem agenda, o alargamento 
da Aliança Atlântica à Ucrânia e à Geórgia 
em 2008.

Finalmente, a categorização da situa-
ção em “crise” explica também a impossi-
bilidade de resolver o conflito ucraniano 
por meios mais robustos e de encarar o 
envolvimento bélico russo na sua verda-
deira magnitude. O termo suscitou interes-
se sobretudo a partir de 1962 após a crise 
dos mísseis de Cuba. As crises têm uma 
função no equilíbrio dinâmico do sistema 
internacional e, nos ciclos de vida dos con-
flitos, ocorrem na fase que precede o con-
flito armado (quando não solucionadas). A 
partir da era nuclear, as crises passaram a 
ter uma função diferente uma vez que já 
não podiam servir de passagem entre si-
tuações de paz e de guerra. Passaram a 
ser um substituto da batalha com uma fun-
ção decisória por si própria, tornando-se o 
nível mais alto de tensão que as potências 
podiam tolerar entre elas sob pena de uma 
“Destruição Mútua Assegurada” (princípio 
MAD da teoria da dissuasão nuclear). Com-
parando com a “crise” na era nuclear, pode-
mos verificar que existem dissuasores que 
conduzem a uma abordagem ao conflito 
ucraniano enquanto crise. Os dissuasores 
são diplomaticamente e estrategicamente 
complexos e radicam nas interdependên-
cias acima mencionadas. 

2. A nova geopolítica europeia

A guerra russo-georgiana do verão de 
2008 adensou as dificuldades previamen-
te existentes no diálogo de segurança 
com Moscovo, tornado particularmente 
claro que não existe uma noção de uma 
“vizinhança partilhada” com a UE. O epi-
sódio sul-caucasiano demonstrou que, no 
seio da UE, existem duas posições: países 
que defendem uma postura mais dura em 
relação ao Kremlin, considerando o seu 
desvio em relação aos compromissos in-
ternacionais assumidos (nomeadamente 
na área dos direitos humanos), e outros 
que privilegiam os interesses estratégicos 
e comerciais e, por isso, aceitam uma rela-
ção menos comprometida a valores e prin-
cípios comuns (Fernandes, 2013).

As divergências acerca da legitimidade 
da ordem de segurança europeia, materia-
lizadas por Putin, não deixavam vislumbrar 
uma acomodação satisfatória do lugar de 
Moscovo na mesma. Com as ameaças di-
retas à soberania ucraniana após as pres-

sões de Moscovo para evitar a sua maior 
aproximação a Bruxelas, atingiu-se um pa-
tamar ainda mais claro na redefinição dos 
equilíbrios geopolíticos na Europa. Carlos 
Gaspar (2014) identifica o dia da anexação 
da Crimeia pela Rússia como o marco do 
fim da transição russa de um regime de-
mocrático híbrido para uma autocracia de 
cariz imperialista. 

Na perceção das ameaças, o “estran-
geiro próximo” russo representa um limite 
político e operacional dificilmente transpo-
nível. As perspetivas de cooperação nessa 
área de soberania particularmente sensí-
vel apontam para a necessidade de esfor-
ços continuados de aproximação a longo 
prazo. Nesse contexto, a Ucrânia revestiu, 
desde o fim da Guerra Fria, uma importân-
cia particular aos olhos do Kremlin, tendo 
permanecido uma “intimidade excessiva 
entre a Rússia e a Ucrânia” (Gaspar, 2014). 
O ressurgimento russo traduziu-se numa 
resposta unilateral mais assertiva, mate-
rializando aquilo que as novas doutrinas 
russas desde o segundo mandato de Pu-
tin auguravam. A ajuda financeira atribuí-
da a Kiev pela UE e pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e a assinatura do Acor-
do de Associação com Bruxelas – aquele 
que o antigo Presidente Yanukovitch re-
cusou assinar em Novembro de 2013 - são 
repostas ainda parciais que não atendem 
os problemas geopolíticos relativos à inte-
gridade territorial da Ucrânia e ao modo de 
relacionamento com Moscovo.

Conclusão

No dossiê ucraniano atual, o termo “cri-
se” surge como uma aproximação a uma 
situação de conflito mais aberto e mais 
profundo do que expressão deixa vislum-
brar. Em causa está uma nova geopolítica 
do continente europeu, com um agudizar 
das relações de conflito em detrimento 
das dinâmicas cooperativas que até ao 
segundo mandato de Putin surgiam como 
um vetor estruturante das relações do 
pós-Guerra Fria.

A presença do presidente russo no 70º 
aniversário do desembarque dos Aliados 
na Normandia a 6 de junho de 1944 lem-
brou, com certeza, a importância do país 
na libertação da Europa nazi. A presença 
inaugural da Ucrânia na celebração tam-
bém lembrou que o Exército Vermelho não 
contava só com russos e que esta Repú-
blica sofreu as terceiras maiores perdas 
da ex-URSS na guerra mundial (Le Monde, 
2014). No entanto, estas presenças num 
contexto de relações tensas representa-
ram sobretudo uma manobra diplomática 
para legitimar o novo executivo ucraniano 
e iniciar os sinais de de-escalada, corpori-
zados desde então. Importaria, no entan-
to, não esquecer, por um lado, que a von-
tade política de reforma nas altas esferas 
ucranianas não pode vingar sem sanar o 
sistema de corrupção que mina o país. Por 
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outro lado, a redefinição das relações com 
a Rússia é também uma prioridade, inde-
pendentemente dos cenários que pre-
veem quebras no seu modelo económico 
e, por consequência, no seu curso de as-
sertividade.
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CONFLITUALIDADE 
NA UCRÂNIA
TRÊS NÍVEIS DE ANÁLISE

Em 1992 a guerra regressou à Euro-
pa, por via do conflito nos Balcãs. Em 

2008, a Europa voltou a sobressaltar-se 
com a invasão da Geórgia pela Rússia du-
rante 5 dias. Em 2014, a conflitualidade ins-
talou-se novamente no “velho continente”, 
desta vez na Ucrânia.

O processo de instabilidade recente na 
Ucrânia já tinha começado em 2004 com a 
Revolução Laranja de Viktor Yushchenko e 
Iulia Timoshenko. Perspectivavam-se algu-
mas tendências de aproximação à União 
Europeia, prometendo combate à corrup-
ção instalada na Ucrânia e uma gestão 
mais eficiente do negócio do gás natural 
com a Rússia. Toda esta crise ucraniana 
culminou em Dezembro de 2013 com as 
manifestações na Praça Maidam, em Kiev, 
levando ao afastamento do Presidente 
Viktor Yanukovych e à criação de um go-
verno interino, já em 2014. Em Maio, os 
ucranianos elegeram um novo Presiden-
te, Petro Poroshenko, o qual tem o apoio 
ocidental mas debate-se com a relutância 

de Putin em reconhecê-lo com Presidente 
eleito da Ucrânia, sobretudo enquanto o 
Ocidente não reconhecer também a ane-
xação da Crimeia pela Rússia.

Moscovo continua a efectuar alguma 
pressão militar junto à fronteira ucraniana, 
apesar da repetida promessa de retirada 
das forças militares russas aí estaciona-
das, alegadamente para exercícios. Insur-
gentes separatistas pró-russos ocuparam 
vários edifícios governamentais ucrania-
nos nas regiões Leste da Ucrânia e têm 
desafiado, com algum êxito as forças ar-
madas e de segurança governamentais. 
O governo ucraniano tenda desalojar os 
separatistas e resolver rapidamente o di-
ferendo, mas estes ostentam uma força 
significativa, fazendo jus da declaração de 
Putin de que são apenas voluntários sim-
patizantes da causa russa. Face à pressão 
agressiva e ostensiva da Rússia, tendo 
tido como expressão máxima a anexação 
da Crimeia, a União Europeia, os EUA, bem 
como os países integrantes do G7, de-

sencadearam uma acção internacional de 
desaprovação através do estabelecimen-
to de sanções económicas e financeiras 
sobre alguns elementos das oligarquias 
ucraniana e russa tidas como primaria-
mente responsáveis e intervenientes na 
crise em apreço.

Considerando esta descrição sumária 
da situação, poder-se-á constatar a pre-
sença de critérios para o estabelecimento 
de três níveis distintos para a análise da 
crise ucraniana: o estratégico, o político in-
terno e o militar.

Nível estratégico
Presentemente, o nível estratégico do 

conflito ucraniano dificilmente se poderá 
dissociar da economia global (Cini, 2014) 
(Freedman, 2014) e da intrincada teia fi-
nanceira que retira aos Estados uma fran-
ja de soberania. Tal promiscuidade entre 
economia e estratégia refreia impulsos 
agressivos dos Estados envolvidos ou in-
teressados na situação e introduz enor-

Praça Maidam, Kiev, em Fevereiro de 2014. Protestos de civis opositores ao regime em confronto com a polícia 

Jorge Paulo do Sêrro Mendes dos Prazeres
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Tropas não regulares pró-russas no seio da população
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me complexidade no processo político de 
decisão. Os Estados europeus, quer no 
âmbito da NATO, quer na União Europeia, 
estão demasiado envolvidos num sistema 
económico global que determina prudên-
cia e cálculo na declaração e acções toma-
das. As posições tomadas pela Alemanha, 
Reino Unido, França e até União Europeia, 
no seu colectivo, são prova da inércia e do 
calculista que a economia global induz.

O Ocidente tem baseado as suas ac-
ções punitivas sobre a Rússia através do 
estabelecimento de sanções económicas 
sobre elementos das oligarquias ucrania-
na e russa. Porém, tais sanções aparen-
temente têm resvalado na capacidade de 
resiliência russa (Rosen, 2014) e nas op-
ções por ela encontradas para reforçar o 
seu poder negocial e financeiro noutras 
regiões (Farchy, 2014), sobretudo na Ásia.

Em relação à posição da NATO, para 
além do reforço de meios aéreos em paí-
ses europeus da NATO próximos das fron-
teiras russas, pouco mais temos visto que 
declarações do seu Secretário-geral, An-
ders Fogh Rasmussen, evocando a atitu-
de agressiva e ilegal de Putin, bem como 
algumas tentativas de demonstração de 
força, presença e solidariedade por parte 
de pequenas unidades, sobretudo de ori-
gem americana. 

No que concerne à participação militar 
americana no conflito ucraniano com Rús-
sia, em 26 de Maio de 2014, no discurso 

proferido em West Point, Barack Obama 
(2014) deixou claro qual a posição da sua 
Administração e qual a sua intenção de 
envolvimento. Reconheceu que a solu-
ção para esta crise seria essencialmente 
política e que não havia a intenção de um 
envolvimento americano com forças no 
terreno. Seria, antes, mais natural o esta-
belecimento de parceiras com os agentes 
adequados para que pudessem ser ativa-
dos os apoios convenientes.

Da análise efectuada poder-se-á en-
tender que a Ucrânia se encontra numa 
encruzilhada situada muito para lá do ce-
nário da Guerra Fria, principalmente por-
que estão identificados não apenas dois 
grande blocos de interesses políticos, mas 
sim uma multiplicidade complexa de inte-
resses estratégicos, económicos e sociais 
que exercem uma enorme pressão sobre 
a sociedade ucraniana, pedindo-lhe que 
considere de opções e que tome decisões 
onde o consenso não será fácil. O futuro 
da Ucrânia passará pela sua habilidade 
em continuar a promover o diálogo e a di-
plomacia internacional, envolvendo a Rús-
sia, os EUA e a União Europeia, sem es-
quecer os grandes mercados financeiros, 
de energia e de armamento e, sobretudo, 
potenciando o interesse das Nações Uni-
das e dos media internacionais.

Nível político interno
Apesar da crise instalada na Europa, e 

não tanto por demérito da política autori-
tária russa, a União Europeia (UE) ainda se 
apresenta como um modelo político, eco-
nómico e social atractivo para a Ucrânia.

A crise vigente na Ucrânia não é recen-
te, desenvolvendo-se ao longo do proces-
so que fez surgir o fenómeno conhecido 
como “Revolução Laranja”, em 2004, e que 
culminou com a manifestação na Praça 
Maidan e o derrube do governo de Viktor 
Yanukovych, no início de 2014. Tal situa-
ção foi devida a um profundo desagrado 
por parte da sociedade civil ucraniana em 
relação à qualidade da governação a que 
estava sujeita, bem como às condições so-
ciais vividas. Considerando as opções ofe-
recidas pelos modelos e regimes políticos 
a Leste e a Oeste, a realidade ucraniana 
encontra-se muito dividida.

Para resolver esta situação de carência 
de satisfação de necessidades eram ofe-
recidas três vias políticas. Por um lado, a 
via russa de Putin, gerida por um governo 
autoritário e centralizador que, à custa de 
algumas limitações políticas, poderiam ofe-
recer alguma estabilidade na satisfação 
das necessidades básicas dos cidadãos. 
Por outro lado, a via europeia, que ofere-
cia uma perspectiva de desenvolvimento 
e de crescimento, a coberto de uma visão 
liberal, de expansão de mercado e de apli-
cação de argumentos de boa governação, 
de democracia e de defesa do Estado de 
Direito e dos Direitos Humanos. Por outro 
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Chanceler alemã Angela Merkel com Petro Poreshenko (centro) e Vladimir Putin nas comemorações do Dia D
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lado, ainda, uma proposta mais radical, algo 
inibidora dos direitos sociais e políticos dos 
cidadãos, centrada numa perspectiva na-
cionalista de ditadura popular.

É sobretudo no âmbito da satisfação 
pessoal dos cidadãos, nas oportunidades 
de inovação e de participação em projectos 
desafiantes que os modelos russo e eu-
ropeu se poderão também digladiar. Se a 
Rússia oferece um projecto de adesão den-
tro da linha do que é a realidade industrial 
e económica dos países que anteriormen-
te fizeram parte da ex-URSS e, por isso, de 
reintegração mais fácil por via de uma es-
trutura já experimentada, o Ocidente ofe-
rece uma visão também atractiva, baseada 
numa política mais transparente, aparen-
temente menos corrupta, que valoriza o 
cidadão consumidor e a iniciativa privada, 
bem como as oportunidades de diversifica-
ção de mercado. Se, por um lado, a primeira 
oferta poderá salvaguardar postos de tra-
balho e a exploração da estrutura industrial 
ucraniana existente sem a necessidade de 
reformas avultadas, abrindo espaço a um 
mercado Euro-asiático com algum poten-
cial, a segunda oferta abre perspectivas 
de desenvolvimento e modernização, de 
abertura de mercados, de circulação de 
pessoas, bens e ideias, criando um desafio 
atraente às mentes mais abertas da socie-
dade civil da Ucrânia.

O Presidente ucraniano, Petro Po-
roshenko, certamente que está ciente do 

dilema e daí a necessidade de efectuar as 
escolhas certas para a criação da agenda 
de políticas públicas a implementar. A ques-
tão da acção governamental ucraniana so-
bre os separatista insurgentes pró-Russos 
remete-nos para o nível militar operacional 
e táctico do conflito ucraniano.

Nível militar operacional e táctico
O caso ucraniano de conflito entre forças 

insurgentes e forças governamentais en-
quadra-se num padrão que se vai tornando 
comum e que se caracteriza pela instala-
ção da violência no seio da população (Smi-
th, 2006), sendo, por vezes, difícil distinguir 
de entre a população quem é o elemento 
agitador. Por outro lado, o apoio logísticos 
estas forças insidiosas é sub-reptício, ten-
do, na generalidade dos casos, um ou mais 
Estados terceiros como apoiantes, quer das 
forças do regime, quer das forças para-mili-
tares suas opositoras.

Depois de instaladas as células insurgen-
tes no tecido urbanos e depois de cativa-
dos apoios e simpatias entre os cidadãos, 
invariavelmente o combate arrasta consigo 
vários aspectos, tais como danos colaterais, 
baixas entre civis, um sentimento de revolta 
entre a população, propaganda direcciona-
da, não esquecendo a intervenção dos me-
dia, bem como a tentativa de abertura de 
canais humanitários para a intervenção de 
organizações não governamentais (ONG) 
e o estabelecimento de áreas de concen-

tração de refugiados. O apoio logístico e o 
fornecimento de armamento e munições, 
considerando ainda alguma capacidade de 
evacuação e de apoio sanitário aos insur-
gentes é uma realidade. Apenas uma enti-
dade com muito poder, frequentemente ao 
nível estatal, o poderá fazer com efectivi-
dade. Oligarcas com interesses específicos 
poderão apoiar forças rebeldes e agir como 
“testa de ferro” de outros actores interna-
cionais, camuflando a origem dos apoios, ou 
até fornecendo um rosto.

As guerras não têm carecido de decla-
ração prévia e tendem a utilizar agentes 
privados, conferindo-lhes uma dimensão 
muito complexa. As forças não regulares e 
geralmente insurgentes têm a capacidade 
de conjugar armamento de alta tecnologia, 
extremamente oneroso e naturalmente 
não disponível fora do mercado específico, 
com forças ligeiras e por vezes não blinda-
das, sujeitas a formação e treino de formato 
heterogéneo, ostentando uma mobilidade 
elevada apoiada em meios descaracteriza-
dos e de proveniência civil, usando redes 
de informação descentralizadas e apoia-
das por um sistema logístico “subterrâneo”, 
em que as pressões e apoios se misturam 
na acção exercida cobre os civis na sua 
área de actuação. Este é também o caso 
ucraniano.

Depois de instalado o sistema insurgen-
te, será difícil desalojá-lo sem recurso à vio-
lência extrema e sem os apoios e críticas 
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agenda oportuna de políticas públicas, a 
fim de fazer pender a sociedade civil para 
uma modalidade que rejeite a violência e 
que promova a estabilidade, a segurança e 
a satisfação das necessidades sociais. No 
plano militar, cada vez será mais tarde para 
desalojar os insurgentes sem concessões 
até agora inaceitáveis para o governo, ou 
sem danos colaterais inaceitáveis para as 
pessoas.
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de Estados terceiros, sendo as forças go-
vernamentais sujeitas a um escrutínio por 
parte da opinião pública quanto aos pro-
cessos e à qualidade da correcção política 
empregue, principalmente no que concer-
ne à proporcionalidade da força, à adequa-
ção de tácticas empregues e ao respeito 
pelos direitos humanos. A gestão de curto
-prazo destas soluções far-se-á à custa de 
liderança e de atitudes operacionais e tácti-
cas adequadas, enquanto que a gestão de 
médio e longo-prazo é de natureza política, 
cativando as populações e fazendo-lhes 
crer que a solução do conflito seria a pior 
de todas as modalidades em presença. 

O problema começou com a presença de 
forças russas na Crimeia e a com a inter-
venção de grupos com fardamento não di-
rectamente identificável que se misturaram 
na população e tomaram acções de contro-
lo sobre pontos nevrálgicos para a adminis-
tração ucraniana. O pensamento de Sun 
Tzu esteve presente na táctica russa, tiran-
do partido da inércia de reacção das For-
ças Armadas e de Segurança da Ucrânia, 
potenciada pelas suas infidelidades e divi-
sões internas, bem como pela fragilidade e 
inconsistência do apoio militar internacional 
lhe daria margem suficiente para instalar o 
dispositivo táctico sob a sua encapotada 
direcção. 

Com a Ucrânia a recear retaliação ou 
uma escalada de conflito, estes grupos 
de para-militares separatistas pró-russos 
tiveram liberdade de acção e capacidade 
de manobra para cativarem a população 
e para fortalecer as suas posições (NATO, 
2014).

Petro Poroshenko assumiu a liderança e 
tenta retirar a população de um ambiente 
de degradação, caos e ingovernabilidade, 
promovendo o retorno à rotina de vivência 
social estável e segura tanto quanto possí-
vel, enquanto ataca com violência o foco do 
problema militar instalado.

A gestão e tentativa de resolução do 
conflito na Ucrânia não pode ser desasso-
ciado de uma visão multi-nível. Para o nível 
estratégico, Poroshenko terá que manter 
todas as linhas abertas para o diálogo, ca-
tivando apoios internacionais em todas a 
frentes e resguardando o País de uma que-
bra excessiva de soberania. No nível polí-
tico interno, terá que ser construída uma 

Jorge Paulo Mendes dos Prazeres
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REFLEXÕES SOBRE 
A TAXA DE NATALIDADE
UMA ABORDAGEM PRAGMÁTICA

Têm-nos chegado, recentemente, 
ecos da preocupação governativa 

e dos partidos políticos com a taxa de 
natalidade do país. Não vamos aqui te-
cer considerações sobre aquilo que têm 
sido as políticas públicas seguidas nos 
últimos anos e sobre a sua eventual 
contribuição para o agravamento dessa 
situação. Mas não queremos deixar de 
dar o nosso contributo para a discussão 
desta tão relevante matéria, já que, se 
nada se fizer, segundo os últimos es-
tudos, não seremos sequer um país de 
velhos… basicamente a identidade na-
cional será afectada na sua totalidade 
e, como não existirão recursos para su-
portar qualquer esquema de segurança 
social que se equacione, teremos anda-
do “meio caminho” para a colocação em 
causa de qualquer tipo de Estado, seja 
ele mais ou menos social. E aqui alicer-
ça-se, de forma perigosa, a preocupação 
que um crescente número de jovens se 
coloca – talvez de uma forma egoísta, di-
ga-se, atendendo ao nosso modelo de 
segurança social – sobre o “porquê” de 
continuar a contribuir para a segurança 
social, quando dela não usufruirão com 
muita probabilidade. Esta preocupação 
poderá começar a fazer o seu caminho 
na população de forma mais consis-
tente, e daí a assistirmos a fenómenos 
como aqueles que recentemente ocorre-
ram um pouco por toda a Europa, aquan-
do das eleições para o Parlamento Euro-
peu, é apenas um pequeno passo.

Dito isto, em jeito introdutório, concre-
tizemos então a proposta de uma forma 
pragmática: porque não indexar o núme-
ro de deputados à Assembleia da Repú-
blica ao número de nados-vivos corrigi-
do pela variação ocorrida na população 
residente? E porque as propostas de 

políticas precisam de ser explicadas aos 
cidadãos, procedamos, então, ao desen-
volvimento deste modelo efectuando um 
exercício que tem na sua base, em 2001, 
uma série considerável de anos para po-
dermos analisar os seus precisos impac-
tos.

Como é sabido, o número de deputa-
dos à Assembleia da República é de 230. 
Foi este o número de deputados de elei-
tos em 2002, em 2005, em 2009 e em 
2011. Sabemos de há muito, que é pro-
palada, numa abordagem negativa, a re-
dução do número de deputados, o que 
tem merecido o não acordo (ou melhor, a 
inércia), por parte dos partidos políticos. 
É assim que esta proposta que agora se 
explica visa concluir de uma forma positi-
va uma proposta de evolução do sistema 
democrático, como mais à frente conclui-
remos.

Retomando a ideia, dizíamos que o nú-
mero de deputados é de 230. Vejamos 
os dados oficiais do INE sobre a Popu-
lação Residente e Nados Vivos Totais 
reportado aos anos anteriores aos dos 
actos eleitorais acima referidos. Explica-
remos porquê de seguida.

Refira-se que a população residente 
total já incorpora o efeito migratório de-
corrente das emigrações e imigrações.

Tomemos então como ponto de par-
tida o período legislativo de 2002-2005. 

Ano

2001 112.774

109.298

104.594

101.381

10.362,70

10.483,90

10.558,20

10.573,10

2004

2008

2010

População Residente (10^3) Nados Vivos Totais

  Fonte: INE | Pordata

Como mero exercício imaginemos que, 
nesse período, num acto político sem 
precedentes na história mundial, os por-
tugueses tinham feito avançar uma revi-
são do seu sistema político e que a partir 
das eleições seguintes o número de de-
putados eleitos à Assembleia República 
passava a estar indexado ao número de 
nados-vivos totais, usando como refe-
rência para esse cálculo os números do 
ano anterior a cada acto eleitoral. O pon-
to de partida base seria, logicamente, o 
ano de 2001 (ano anterior ao período le-
gislativo 2002-2005 onde foram eleitos 
230 deputados à AR). 

Vejamos então os dados referentes 
a cada um dos anos anteriores a actos 
eleitorais e os impactos decorrentes de 
tal alteração legislativa.

Como vimos, entre 2002 e 2005 tería-
mos (como temos) 230 deputados eleitos 
à Assembleia da República. Mas vejamos 
o que teria ocorrido nas sessões legisla-
tivas seguintes, tendo em conta a evolu-
ção do número de nados-vivos:

Período Legislativo

2005-2009 223

2009-2011 213

2011-2015 207

Nº de deputados a 
eleger à AR

Rogério Fernandes 

Luís Leandro
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Ano

2001 -

1,17%

1,89%

2,03%

10.362,70

10.483,90

10.558,20

10.573,10

2004

2008

2010

População Residente (10^3) Variação % face a 2001

Período Legislativo

2005-2009 226

217

211

1,17%

1,89%

2,03%

2009-2011

2011-2015

% de ajustamento Deputados a eleger 
(ajustado)

Teríamos então, que:

Ou seja, no espaço de três legislaturas 
– uma gota de água na história da na-
ção – o número de deputados ter-se-ia 
reduzido em 23, ou seja, numa variação 
negativa de 10% face ao número actual.

Mas será esta abordagem correcta? 
Sim, sabemos que falta aqui a conside-
ração sobre a População Residente to-
tal. Calma “Partidos Políticos”!... a análise 
ainda não acabou… é por isso que se in-
troduz nesta análise um efeito correctivo 
que leve em consideração o envelheci-
mento da população e o efeito migrató-
rio. Mas não podemos esquecer que, 
como referido no início desta reflexão, o 
que está a ser abordado é a questão re-
ferente à taxa natalidade. É desse ponto 
de partida que partimos para esta análi-
se e por isso merece a consideração de 
variável fundamental.

Apliquemos então o efeito “de com-
pensação” nos cálculos supra. Digamos 
que o valor obtido supra é majorado ou 
minorado na percentagem de variação 
verificada na população residente total. 
Comecemos por verificar as variações 
percentuais ocorridas na população re-
sidente tendo como base o ano de 2001, 
sendo os anos seguintes de análise os 
anteriores ao acto legislativo para a As-
sembleia da Republica.

Ou seja, ao ajustarmos os números an-
teriormente obtidos à variação ocorrida 
na população residente total, ainda as-
sim teríamos uma redução de número de 
deputados à Assembleia da República, 

face ao período legislativo 2002-2005 de 
8,3% ou seja, menos 19 deputados.

Seja qual for a abordagem, é necessá-
rio é colocarmos o assunto da preocupa-
ção com a taxa de natalidade definitiva-
mente no radar da discussão. Mas, mais 
do que discussões são necessárias ac-
ções. Diz uma regra da gestão que, pior 
que uma decisão errada é uma não de-
cisão. E neste campo, Portugal tem sido 
profícuo em “não-decisões”. É preciso 
agir definitivamente. 

Esta é mais uma vertente que coloca 
em causa o estado social como o conhe-
cemos. Podemos querer um modelo so-
cial diferente, mas o importante é que te-
nhamos a opção de decidir de uma forma 
informada sobre isso, situação essa que 
a discussão política não tem potenciado. 

É fácil perceber, face ao actual panora-
ma do espectro político português que, 
se eventualmente se enveredasse por 
uma alteração legislativa desta natureza 
as políticas activas de natalidade iriam 
aparecer rapidamente…

Rogério Fernandes 
Gestor 

Auditor de Curso de Defesa Nacional 2012-2013

Luís Leandro 
Economista
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TRAS LAS ELECCIONES   
AL PARLAMENTO EUROPEO

Federico Yaniz

ELECCIONES PARA EL PARLAMENTO 
EUROPEO 

Los ciudadanos de los estados miem-
bros (EM) de la UE eligieron el pasado mes 
de mayo a sus representantes en el Par-
lamento Europeo (PE). Las autoridades 
políticas de los EM y los candidatos eran 
conscientes de la tradicional escasa parti-
cipación en las votaciones para el PE. Por 
ello, este año se resaltó en la campaña 
electoral  que eran las primeras elecciones 
tras la entrada en vigor del Tratado de Lis-
boa (TdL)1  que dio nuevas atribuciones al 
PE. Entre ellas destaca su papel en el pro-
ceso de elección de altos dignatarios de 
la UE como el Presidente de la Comisión y 
los comisarios. La idea de que esta vez las 
votaciones para elegir los miembros del 
PE eran diferentes se repitió en algunos 
países de la Unión hasta la saciedad por 
candidatos y líderes políticos. En un cartel 
colgado en la sede de la Comisión en Bru-
selas se podía leer: “Esta vez es diferen-
te“. La frase es simple y sonora como los 
buenos lemas y se repite en la infografía2 

oficial sobre la elección de comisarios. 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN Y 
LOS COMISARIOS

El término Comisión Europea designa 
tanto al Colegio de Comisarios como a la 
propia institución. La Comisión que es el 
órgano ejecutivo de la UE, representa los 
intereses del conjunto de Europa y cuenta 
con representaciones en todos los EM y 
en muchos no miembros. Esas represen-

taciones están integradas en las de la UE 
tras la creación del Servicio Europeo de 
Acción Exterior3 en julio de 2010 y su en-
trada en funcionamiento en enero de 2011.

En la elección del Presidente de la Co-
misión el procedimiento establecido en el 
TdL es complejo. El punto 7 del artículo 
17 del TUE señala que teniendo en cuen-
ta el resultado de las elecciones al PE, el 
Consejo Europeo (CE), tras mantener con-
sultas, propondrá al PE, por mayoría cuali-
ficada, un candidato a Presidente de la Co-
misión. El Parlamento elegirá al candidato 
por mayoría de los miembros que lo com-
ponen. En el citado punto 7 se señala tam-
bién el procedimiento a seguir si el candi-
dato no obtuviese la necesaria mayoría. 

En la infografía4 oficial del PE se puede 
ver el proceso de elección del comisario 
Mimica realizada con motivo del acceso 
de Croacia a la UE el 1 de julio de 2013. La 
elección de los próximos comisarios se 
realizará de forma semejante. El citado 
punto 7 del artículo 17 señala que el Con-
sejo, de acuerdo con el Presidente electo, 
adoptará la lista de las personalidades en-
tre las que se pretende nombrar los miem-
bros de la Comisión o comisarios. Los can-
didatos serán seleccionados a partir de 
las propuestas de los EM en base a su 
competencia y a su compromiso europeo 
(párrafo 2 punto 3 del artículo 17 del TUE). 
Además para seleccionar los comisarios 
habrá que seguir el criterio establecido 
en el párrafo 2 del artículo 5 del TUE que 
dice: “Los miembros de la Comisión serán  
seleccionados entre los nacionales de los 

EM  mediante un sistema de rotación es-
trictamente igual entre los EM que permi-
ta tener en cuenta la diversidad demográ-
fica y geográfica del conjunto de dichos 
estados. Este sistema será establecido 
por unanimidad por el CE de conformidad 
con lo establecido en el artículo 244 del 
TFUE.” El Presidente, el Alto Representan-
te de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad y los demás comisa-
rios se someterán colegiadamente al voto 
de aprobación del PE. Sobre la base de 
dicha aprobación , la Comisión será nom-
brada por el CE. 

DE ROMA A LISBOA  

El PE fue creado en 1952 con el nombre 
de Asamblea Común de la Comunidad Eu-
ropea del Carbón y del Acero (CECA). En 
1958 se rebautizó como Asamblea Par-
lamentaria Europea. El Tratado de la Co-
munidad Económica Europea (Tratado de 
Roma) y el Tratado del EURATOM se firma-
ron en la capital de Italia el 25 de marzo 
de 1957. Cuando se redactó el Tratado 
de Roma, la construcción de una Europa 
unida se concibió sin tener en cuenta la 
representación directa de los ciudadanos. 
En aquellos años el proceso se desarrolló 
en base al diálogo entre los políticos pre-
sentes en el Consejo de ministros y en la 
Comisión Europea, entonces un incipien-
te órgano administrativo. Mientras tanto, 
la Asamblea Parlamentaria Europea te-
nía una vocación simplemente consultiva. 
Hasta 1962 la Asamblea no adquirió su na-
turaleza y denominación actuales. 

Elecciones Europeas-1999 Elecciones Europeas-strasbourg_parlementeur-2002 Elecciones Europeas-2003 Elecciones Europeas-2004
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Elecciones Europeas-2004

Las primeras elecciones directas tuvieron 
lugar en 1979. 

Los grupos políticos del nuevo PE debe-
rán crearse a finales de junio antes del pri-
mer plenario que se celebrará el 1 de julio. 
Los procesos de elección en los que parti-
cipa el PE son formalmente democráticos 
pero se alejan de los procedimientos ha-
bituales en los EM. Las razones para ello 
vienen dadas por la especial naturaleza 
de la UE. Se puede decir que la UE es una 
doble coalición de ciudadanos y de esta-
dos. La UE no es un estado federal, con 
una población y un territorio que confor-
man una unidad nacional, sino que es una 
unión de ciudadanos y EM, regida por un 
Tratado que establece las reglas del jue-
go democrático con bastante precisión. 
Se podría decir que la naturaleza política 
de la UE está cercana al sistema político 
conocido como “estado confederal” sin 
ser una verdadera confederación. El sis-
tema europeo consagrado en el TdL, que 
es ahora la ley fundamental de la Unión, 
no es un sistema presidencial como el de 
la República francesa ni un sistema parla-
mentario mayoritario como el que existe 
en España o en el Reino Unido. En la UE 
hay un sistema parlamentario de doble re-
presentación. Por un lado, está la repre-
sentación directa de los ciudadanos que 
eligen los 751 diputados que componen el 
PE. Por otro lado, está la presencia de los 
dirigentes de los EM que componen el CE, 
la más alta autoridad de la UE. El carácter 
democrático característico de la UE está 
señalado en el TUE donde en el punto 1 
artículo 10 se dice que: “El funcionamien-
to de la Unión se basa en la democracia 
representativa”. En el punto 2 del mismo 
artículo se señala que: “Los ciudadanos 
estarán directamente representados en 
la Unión a través del PE. Los EM estarán 
representados en el Consejo Europeo por 
su Jefe de Estado o de Gobierno y en el 
Consejo por sus Gobiernos, que serán de-
mocráticamente responsables, bien ante 
sus parlamentos nacionales, bien ante 
sus ciudadanos.” La realidad es que, dada 
la variedad de los sistemas democráticos 
de los 28 EM, existe gran disparidad en la 
forma en que los jefes de Estado o de Go-
bierno responden ante sus parlamentos. 

EPÍLOGO

El 27 de mayo pasado, los líderes euro-
peos intercambiaron impresiones durante 
la cena que les ofreció el presidente van 
Rompuy. Los reunidos trataron de los re-
sultados de las elecciones, de las priorida-
des de la UE en los próximos años y de 
la situación en Ucrania tras las elecciones 
presidenciales celebradas el 25 de mayo 
pasado. Respecto a las elecciones euro-

peas, se comentaron sus resultados y el 
proceso para la elección del nuevo Presi-
dente de la Comisión. El Sr. Van Rompuy 
recibió un mandato de los líderes euro-
peos para iniciar las consultas con el PE 
para identificar al mejor candidato posible. 

Con las elecciones al PE se inició el ca-
mino para la elección o designación, según 
los casos, de los más altos dignatarios de 
la UE. La cena del día 27 fue el segundo 
acto de un proceso que llevará a la reno-
vación de los cargos de Presidente del PE 
elegido por los diputados, de Presidente 
del CE designado por los Jefes de Estado 
o de Gobierno y de Presidente de la Co-
misión designado por los Jefes de Estado 
o de Gobierno de los EM de la UE, con la 
aprobación del PE.

Las elecciones y designaciones de los 
mencionados altos cargos y de los miem-
bros de la Comisión tienen una problemá-
tica compleja. Lo más difícil es conseguir 
una distribución de cargos5 que satisfaga 
a todos los EM. Otra dificultad viene dada 
en esta ocasión por la presencia de un es-
caso número de mujeres entre los nom-
bres informalmente citados como posibles 
candidatos para los puestos relevantes. A 
finales de mayo sólo Bulgaria, Dinamarca, 
Grecia, Irlanda y los Países Bajos habían 
considerado proponer una mujer entre 
sus candidatos. Alemania, España, Fran-
cia, Italia, Polonia y Reino Unido no tenían 
en principio ninguna mujer entre los posi-
bles nominados. Esta situación es un obs-
táculo que podría alterar las expectativas 
actuales de algunos aspirantes y obligar 
a determinados países a reconsiderar sus 
candidaturas.  La Comisión saliente tiene 
nueve mujeres incluyendo la Alta Repre-
sentante. Ese número de comisarias pare-
ce el mínimo aceptable actualmente. 

Las elecciones europeas del pasado 
mes de mayo, iniciaron un proceso que 
además  de la formación de un nuevo Par-
lamento llevará a configurar una nueva 
Comisión y a renovar otros puestos impor-
tantes en la estructura de la Unión. Conse-
guir que el reparto de los nombramientos 
de altos cargos satisfaga a los EM, es una 
prioridad política que a veces distorsiona 
la designación de los mejores para cada 
puesto. Esta situación es especialmente 
problemática en los puestos relacionados 
con Seguridad y Defensa. El lento pero se-
guro avance y perfeccionamiento de las 
instituciones comunitarias permitirá en el 
futuro que el proceso que se inicia con las 
elecciones al Parlamento Europeo pueda 
ser más eficaz, más sencillo y más trans-
parente.  

Nota Biográfica
Federico Yaniz

El general Yaniz pertenece a la 17 Pro-
moción de la Academia General del Aire. 
Tras numerosos  destinos de carácter 
operativo se diplomó de Estado Mayor 
del Aire, de Estado Mayor Conjunto y de 
Estadística (grado Superior) en la Uni-
versidad Complutense. El año 2013 ob-
tuvo el título de Doctor en Economía de 
la Empresa por la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid. Tras varios años en el 
Estado Mayor del Aire fue destinado a la 
Escuela Superior del Aire como profesor. 
Experto en Planeamiento de Defensa 
en el EMACON, mandó la sección de Or-
gánica. Ascendió a general el año 1997 y 
fue  nombrado jefe de la 2ª División del 
EMACON, cargo que ocupó hasta el año 
2001. Creador del Centro de Inteligencia 
de las FAS, durante su mando se refor-
zó significativamente la actividad de la 
2ª División.  Del año 2001 al 2005 fue 
Director adjunto del Estado Mayor Inter-
nacional de la OTAN y Jefe de la División 
de Cooperación y Seguridad Regional. 
En ese puesto contribuyó al desarrollo 
de la Asociación para la Paz y del Dia-
logo Mediterráneo. En la reserva, fue 
nombrado Director del Museo de Aero-
náutica y Astronáutica. El general Yaniz 
es periodista titulado y ha escrito varios 
libros y cerca de 300 artículos sobre Es-
trategia, Logística, Historia de la Avia-
ción y otros temas. Colabora con la Re-
vista de Aeronáutica y Astronáutica, con 
Aeroplano, con Rescate y con otras re-
vistas y periódicos. Ha dado numerosas 
conferencias en centros como la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, el CESEDEN y el 
Colegio de Defensa de la OTAN donde 
fue investigador invitado de octubre de 
2007 a abril de 2008. Realizó el XX Cur-
so de Defensa Nacional y es miembro 
de la Junta Directiva de ADALEDE. Es 
analista de Seguridad y Defensa y per-
tenece a diversas Asociaciones y Orga-
nizaciones no gubernamentales. 

Notas
1 El conocido como Tratado de Lisboa entró en vigor 
el 1 de diciembre de 2009. Incluye Tratado de la Unión 
Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE)”.  
2 Ver URL  http://www.europarl.europa.eu/ep_products/
infographics/ec-president/es/index.html   
3  Ver URL http://eeas.europa.eu/background/organisa-
tion/index_es.htm
4 Ver URL http://www.europarl.europa.eu/news/es/news
-room/content/20130531FCS10922/3/html/Parlamento
-Europeo-interroga-al-nuevo-comisario 

5  Existen también cargos de alto nivel en el Tribunal 
de Justicia de la UE, el Banco Central Europea, el Tri-
bunal de Cuentas y otras instituciones de la Unión. 
La asignación de esos puestos  puede usarse para 
“compensar” a aquellos EM que no han quedado sa-
tisfechos con la renovación de los principales cargos.     
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O ADEUS A 
JOSÉ LUÍS PEREIRA 
GONÇALVES
Rodolfo Bacelar Begonha

Convidaram-me para que elaboras-
se um texto em sua memória. Ape-

sar de ter consciência de que não sou a 
pessoa mais qualificada para tal tarefa, 
não podia recusar o meu testemunho, 
por vários motivos. Em primeiro lugar por-
que se trata de um conhecimento com 
mais de cinquenta anos, do meu tempo 
de subalterno, em que o Pereira Gon-
çalves foi meu instruendo, como cadete 
na Escola do Exército, onde se formou 
em Engenharia Militar Transmissões. 
Em segundo lugar, pela relação que se 
foi reforçando no âmbito da Associação 
de Auditores de Defesa Nacional, onde 
participámos em várias realizações, das 
quais me recordo, especialmente, do au-
xílio que me prestou na organização de 
realizações da AACDN, como foi o caso 
de Pedrogão Grande ( A Floresta e a De-
fesa Nacional), em 2001, e de Figueiró 
dos Vinhos (A Imprensa e a Defesa Na-
cional), em 2002. Diga-se, também, que a 
sua colaboração com a AACDN foi bas-
tante mais ampla, uma vez que realizou 
intervenções em Congressos e foi vogal 
da Direção. Finalmente, em terceiro lu-
gar, porque convívios vários em viagens 
turísticas e culturais permitiram cimentar 
uma amizade em que foi possível conhe-
cer melhor a sua simpática família, o que, 
para mim, representa um valor muito  
significativo.

O seu curriculum, muito extenso e rico, 
é revelador de características da sua per-
sonalidade e maneira de estar na vida, 
como poderemos verificar. A sua natural 
modéstia e simplicidade contrastam com 
a vastidão das áreas pelas quais se inte-
ressou, estudou, e colaborou ativamen-
te. Não vou descrever o seu curriculum 
mas apenas salientar aspetos que me 
parecem mais significativos e que marca-
ram a sua vida.

Além de Engenheiro Militar Transmis-
sões, possuía o curso de Engenharia 
Electrotécnica do IST. Em termos pro-
fissionais é de ressaltar a sua ligação à 
indústria, principalmente nas atividades 
elétricas. É enorme a lista de empresas 
onde trabalhou, assim como a lista de 
trabalhos realizados, de que podemos 
destacar Timor, onde permaneceu três 
anos, onde cumpriu o Serviço Militar, e 
onde desempenhou funções civis. A pre-
sença em Moçambique foi muito marcan-
te e também se prolongou por três anos. 
Nas funções desempenhadas é patente 
a experiência adquirida na área comer-
cial e de exportação. A partir de 1978, 
as funções de consultor de dezenas de 
empresas, levaram-no a uma quantidade 
assinalável de países, em que se incluem 
Espanha, França, Itália, Alemanha, Reino 
Unido, Estados Unidos, Brasil, Venezue-
la e Iraque. Convém destacar as funções 
que desempenhou como chefe de gabi-
nete do Secretário de Estado da Indús-
tria Ligeira e Indústria Pesada, o que per-
mitiu uma visão mais global e estratégica 
dos problemas.

Um dos aspetos marcantes da sua 
vida, foi a influência e a presença cons-
tante do Mar. Era “Patrão de Alto Mar” 
com, pelo menos, 5500 horas de nave-
gação, como passageiro ou navegador, 
através do Atlântico, Indico e Pacífico. 
Foi membro fundador da Aporvela, de 
que foi vice-presidente. É grande a lis-
ta de ações em que participou, como 
por exemplo, a construção das Carave-

las “Bartolomeu Dias”, ”Boa Esperança” 
e “Vera Cruz”. Foi, ainda, membro cor-
respondente da Academia de Marinha 
e tem um trabalho publicado: “ O Mar 
factor Predominante da Independência  
Nacional”, além de ter sido habilitado 
com um programa avançado em Estudos 
do Mar, da Universidade Católica.

O que me parece notável é o facto de 
ter tido uma participação ativa em cerca 
de cinco dezenas de associações ou clu-
bes, das mais variadas áreas, onde se in-
clui o Rotary de que foi presidente de um 
dos clubes. Isto evidencia o seu posicio-
namento nos chamados “clubes de Ser-
viço”, onde as pessoas se sentem bem 
a apoiar e ajudar outros e participar em 
ações úteis para as sociedades onde se 
vão inserindo.

Menos conhecido será o seu interesse 
por determinadas áreas que o levaram a 
incursões no domínio da Arte, salientan-
do-se um curso de iniciação à escrita hie-
roglífica, um curso de Egípcio Hieroglífico, 
um curso livre de Hebraico Bíblico, um 
curso livre de Estudos Sefarditas e outro 
de História Militar, estes dois últimos liga-
dos à Faculdade de Letras.

Com uma experiência de vida desta di-
mensão, que o levou a conhecer e a tra-
balhar pela Ásia, África, Europa e Améri-
ca, mantendo sempre uma atitude ética, 
elevada educação e correção, sem alar-
des, com muita simplicidade, o Eng. Pe-
reira Gonçalves era uma personalidade 
do maior interesse, um amigo, que não 
podemos deixar de recordar com muita 
saudade.

Rodolfo Bacelar Begonha  
Major-General 
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O Instituto da Defesa Nacional em parceria com o Instituto de His-
tória Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa e com o Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa, e com o apoio da Comissão Coordenadora da 
Evocação do Centenário da I Guerra Mundial, vai realizar a 30 de setem-
bro e a 1 de outubro de 2014 o Seminário Internacional “Small Power 
is a Power? The Role and Resilience of Small and Medium Powers 
During the Great War”.

O seminário visa contribuir para o conhecimento e o estudo, nas rela-
ções internacionais, do papel das pequenas e médias potências durante 
a Grande Guerra, assim como no período imediatamente anterior e no 
imediatamente posterior ao conflito.

Seminário Internacional “Small Power is a Power?
The Role and Resilience of Small and Medium Powers During the Great War”
(Instituto da Defesa Nacional)

O estudo do papel das pequenas e médias potências nas relações in-
ternacionais é um campo embrionário e inovador das ciências sociais, no-
meadamente na História, na Ciência Política, nas Relações Internacionais, 
nos Estudos Estratégicos e nos Estudos de Segurança.

O seminário procura também contributos de investigadores que rela-
cionem o quadro epistemológico e teórico das suas disciplinas de saber 
com a investigação empírica relacionada com o papel das pequenas e mé-
dias potências na Grande Guerra e posteriormente. Neste aspeto, está 
amplamente aberto à interdisciplinaridade e à transdisciplinaridade, valo-
rizando aportes das diversas ciências sociais, assim como de outras áreas 
científicas que possam trazer perspetivas originais ao tema em debate.

António Paulo Duarte


