
ALMIRANTES, GENERAIS E A QUADRATURA DO CÍRCULO 
 
 
 A primeira parte do programa da Sic Notícias “A Quadratura do Círculo” de 
ontem (09Fev) proporcionou-nos, provavelmente, o melhor debate dos últimos anos 
sobre a problemática das Forças Armadas.  

Logo a abrir, José Pacheco Pereira começou por salientar que era essencial que a 
República decidisse se quer ou não ter Forças Armadas. Depois, acrescentou que era sua 
convicção haver muita gente no governo que de bom grado optaria pela opção da sua 
extinção, nas quais vêem apenas uma enfadonha despesa. Da intervenção de Pacheco 
Pereira relevo, ainda, o facto de ter dito, em tom naturalmente solene, que seria um 
tremendo erro menosprezar o mal-estar existente das FA, patenteando uma sensibilidade 
muito correcta sobre o sentimento presente nas fileiras e que não é, como o actual 
Ministro da Defesa pretende fazer crer, uma manifestação semi-subversiva, filha de uma 
manipulação política cozinhada no seio das Associações Profissionais de Militares. 

Da intervenção de António Costa realço a observação que fez relativamente ao 
tipo de medidas que, no âmbito da actual crise, o governo tem implementado nas FA. 
Para o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, essas medidas têm incidido muito 
mais nos cortes dos direitos dos militares do que na racionalização do funcionamento da 
estrutura militar, onde, segundo ele, se poderiam encontrar diversas formas de fazer 
baixar a despesa. 

A intervenção de António Lobo Xavier foi extremamente invulgar e merece um 
destaque especial. Começou por discordar da terminologia usada recentemente pelo 
MD, ao referir-se à “insustentabilidade” do actual modelo de FA. Lobo Xavier disse que 
ninguém podia esperar que as FA, como qualquer empresa bem gerida, se pagassem a si 
próprias. Depois, considerou que as polémicas em que o ministro se tem envolvido com 
as APM acabam por diminuir a importância das Chefias Militares. E formulou algumas 
interessantíssimas perguntas: qual será o pensamento dos CEM’s acerca de toda esta 
polémica? De que lado estão? Qual é o seu papel? Seguidamente, perante a ausência de 
respostas a estas singelas quão inocentes perguntas, rematou, em tom conclusivo, o 
óbvio: não vejo que tenham credibilidade! 

 Para os militares do activo, reserva e reforma, estas questões formuladas por 
Lobo Xavier expressam, naturalmente, o pensamento que, desde há muitos anos, têm 
dos seus camaradas que, sucessivamente, foram ocupando os vértices da estrutura 
militar. É certo que, na maior parte das tomadas de posição públicas, os CEM’s foram 
sendo poupados a críticas por parte quer das APM quer de militares isolados. Mas, 
agora, até um civil que nunca vestiu a farda (como o próprio salientou) notou esta 
aberração de não se perceber de que lado estão os nossos chefes militares. Ainda não 
perceberam que é uma posição reveladora de uma clamorosa falta de coragem, essa, 
sim, a todos os títulos insustentável? Se não têm vocação para os incómodos resultantes 
das funções que ocupam, porque não aproveitam o recado que o MDN deu às APM? 
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