
Folha Informativa | Nº 8/2019 DE 28JUN 

 

 

 

Caros Associados 
 
 

Este número da Folha Informativa é dedicado exclusivamente a dar-vos conhecimento da cerimónia 

de inauguração da nova sede da nossa Associação. 

 
A sessão decorreu no dia 24 de Junho com início às 17H30 com o descerramento da placa alusiva ao 

momento pelo Senhor Ministro da Defesa Nacional na presença do Senhor General Chefe do Estado-

Maior do Exército. 

 
Seguiram-se as intervenções. Coube ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, António Tavares, 

dar as boas vindas às Altas Entidades presentes, aos convidados e aos colegas associados a que 

acrescentou um interessante discurso sobre os fins da Associação, a sua crescente relevância 

nacional num contexto complexo no plano internacional, nomeadamente nas áreas da defesa e 

segurança, terminando com palavras de apoio ao que temos vindo a fazer e de estímulo para a sua 

continuação. 

O Presidente da Direção tomou depois a palavra para fazer a intervenção que se transcreve: 

 
“Senhor Ministro da Defesa Nacional, em nome da Associação de Auditores dos Cursos de Defesa 

Nacional declaro que nos sentimos honrados por ter Vossa Excelência aceite presidir à inauguração 

da nova sede, acto marcante da vida desta associação. 

Senhor General Chefe do Estado-Maior do Exército,  

Senhor Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, 

Senhor Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, 

Senhor Director do Instituto da Defesa Nacional, 

Senhor Comandante do Instituto Universitário Militar, 

Senhor Comandante da Escola Naval, 

Senhor Comandante da Academia Militar, 

Senhores Oficiais Generais, 

Senhor Diretor Nacional da Polícia Judiciária, 

Senhores Oficiais, 

Senhor Secretário-Geral da Câmara de Lisboa, em representação do Senhor Presidente da Câmara, 

Demais Autoridades, 
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Caros Colegas, associados e amigos, sejam muito benvindos; é com muito prazer que vos saúdo. 

 

Há quase 38 anos foi constituída a AACDN por se entender, e bem, que o investimento efectuado 

pelo Estado, através do IDN, na formação de quadros na área da segurança e defesa nacional, pode 

e tem de ser retribuído à sociedade pelos titulares do Cursos de Defesa Nacional, aprofundando, 

actualizando e divulgando o conhecimento adquirido. 

Dispor de uma sede, de uma base de trabalho, é um requisito essencial à boa prossecução da missão 

que queremos cumprir. 

Há décadas que a ideia pairava. Alguns contactos, algumas boas intenções, mas nada acontecia… Até 

que, ciente da relevância da nossa associação, o Exército, na pessoa do então Chefe do Estado-Maior 

do Exército, Senhor General Rovisco Duarte, em audiência que nos concedeu em 12 de Junho de 

2018, considerou ser este o local adequado, no contexto do polo cultural do Exército, e deu início à 

concretização da cedência do espaço. Senhor General Rovisco Duarte os nossos sinceros 

agradecimentos. 

O actual Chefe do Estado-Maior do Exército, Senhor General José Nunes da Fonseca, honrou 

integralmente a palavra institucional do seu antecessor, e estamos certos de que o fez por princípio 

e também com gosto, afectando esta área à Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional. 

As Forças Armadas e as Forças de Segurança, além dos inestimáveis serviços que têm prestado a 

Portugal, o que nunca é demais salientar, têm tido connosco uma proximidade constante, que, à 

nossa escala, temos procurado retribuir. 

Senhor Ministro 

A inauguração destas instalações por Vossa Excelência constitui, portanto, do nosso ponto de vista, 

uma homenagem e um agradecimento às Forças Armadas, e em particular ao Exército na pessoa do 

Chefe do Estado-Maior do Exército, Senhor General Nunes da Fonseca.  Dir-se-ia que, feitos os 

agradecimentos, fica o assunto concluído. Mas creio que não pode ser assim. É que, entre gente de 

bem, a gratidão é eterna, e por isso fica o registo devido gravado na pedra colocada na parede à 

entrada deste salão em nome de todos os órgãos sociais. 

Mas estas novas e boas condições de trabalho constituem a associação no dever de fazer mais. 

É certo que, no actual mandato, até à data, para além do processo da sede, procedemos à 

reformulação total dos Estatutos e, consequentemente, do Regulamento Eleitoral, aprovámos o novo 

Regulamento das Delegações, reconstruímos o site da associação, remodelámos a revista, 

modernizando-a e enriquecendo-a, prestámos informação constante aos associados, organizámos 

jantares debate com personalidades de relevo, promovemos visitas de estudo e participámos em 

inúmeros eventos para que fomos convidados. Ou seja, cumprimos tudo o que prometemos na 

candidatura. E reduzimos custos, ainda assim.  

Agora, reorganizada e reestruturada a Associação, o que era fundamental e urgente, importa 

prosseguir o esforço de alargamento do número de interessados nas matérias de segurança e defesa, 

acolhendo novos titulares do Curso de Defesa Nacional e promovendo iniciativas, dirigidas 

nomeadamente aos jovens, em conjunto com instituições universitárias e outras entidades 

relevantes e, óbviamente, com as Forças Armadas e as Forças de Segurança. 
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Na verdade, é meu entendimento que, para além de umas quantas empresas, só há dois tipos de 

organizações mundanas que desenvolvem pensamento estratégico: as Universidades e as Forças 

Armadas. 

Há muito que se diz “pensar global e actuar local”. Confesso que actualmente já me parece 

insuficiente e prefiro ir mais além e dizer “pensar global, actuar local e já”; estas são exigências dos 

nossos tempos, em parte impulsionadas pela comunicação social e pelas redes sociais em particular; 

para satisfazer cabalmente estas exigências é essencial conhecer a História, ter pensamento 

estruturado e visão amadurecida. 

Para o efeito teremos necessariamente que ter em conta o contexto internacional em que se destaca 

a crescente relevância do Oriente, em particular da China, a menor conjugação de políticas entre os 

EUA e a União Europeia, as muito importantes questões ambientais, as migrações, a segurança 

digital, o terrorismo e outros temas difíceis só reguláveis no âmbito multilateral. E ainda, a 

automação, a economia digital, o comércio electrónico, a impressão 3D, a inteligência artificial, que 

são factores determinantes de alteração substancial das relações de trabalho e do nível de emprego 

e, portanto, de alterações sociais e económicas que têm implicações na segurança das sociedades. E 

neste enquadramento complexo e volátil equacionar o interesse de Portugal no médio/longo prazo.  

Não temos a pretensão de dar resposta a todas as  matérias, mas pensamos poder acrescentar algo 

nos debates que se impõem; sempre com seriedade porque há princípios, com respeito porque assim 

deve ser e com firmeza porque temos convicções. 

E para que as intenções de participação acrescida e de incremento da intervenção da AACDN não 

sejam promessas vãs, assumo hoje perante tão ilustres testemunhas o compromisso de me 

recandidatar nas próximas eleições com aqueles de nós que tiverem idêntica disponibilidade. É esta 

a prova do nosso empenhamento em fazer ainda mais. 

 
Senhor Ministro 

Termino renovando os agradecimentos pela presença de Vossa Excelência e reiterando a nossa 

vontade de contribuir para o interesse nacional. 

 
Senhoras e Senhores 

Muito obrigado pela vossa atenção. 

 

JOÃO FRANCO 

Presidente da Direção 

 
Campo de Santa Clara, 62 
24 de Junho de 2019” 
 
A encerrar tivemos o gosto de ouvir o Senhor Ministro Prof. João Gomes Cravinho, que proferiu uma 

lição sobre as grandes preocupações actuais, a necessidade de divulgação das novas realidades e de 

promover o seu estudo, salientando que a nossa Associação deve constituir um centro de saber nos 

domínios da Defesa e Segurança Nacional em benefício do País e que contava connosco para 

próximas colaborações. 
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Terminada a cerimónia, o Senhor Ministro assinou o livro de honra da Associação deixando nele um 

texto breve que se transcreve: 

 

“É um privilégio especial estar presente neste dia da inauguração de uma nova sede da Associação 

de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional. Trata-se de um marco na vida da Associação, para a qual 

auguro e desejo longa e profícua vida, ao serviço de uma cidadania mais informada e activa em 

matérias de Segurança e Defesa. 

Os meus votos de parabéns e desejos de felicidade para a Associação. 

 

João Gomes Cravinho 

24 de Junho de 2019” 

 

Seguidamente, o Senhor General CEME, convidado a também assinar o livro de honra, nele escreveu 

o seguinte: 

 

“24JUN19 

No momento em que a AACDN dá um passo de relevo para o desenvolvimento das suas actividades, 

o Chefe do Estado-Maior do Exército reitera a inteira disponibilidade para prosseguir na senda da 

cooperação e da ligação mútuas, a bem da Segurança e da Defesa Nacional. 

A todos quantos integram esta Associação, os melhores votos de felicidades e que os seus desígnios 

sejam plenamente atingidos. 

Bem Hajam! 

José Nunes da Fonseca 

General 

Chefe do Estado-Maior do Exército” 

 

Complementarmente, fundamentalmente para informação daqueles de nós que não puderam estar 

presentes, sugere-se a consulta do nosso site: www.aacdn.pt 

 

 

Cumprimentos 

 

 

João Franco 

Presidente da Direção 
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