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Não é expectável que no século XXI, 
um país integrado na União Europeia 
pegue em armas para mudar o seu 
regime e nem sequer que uma facção 
da sociedade as utilize para defender 
interesses exclusivos. Tão pouco se 
espera que as Forças Armadas respon-
sáveis pela manutenção do Estado de 
Direito façam das armas uso não jus-
tificado, como não se aceita que delas 
sejam privadas ou impedido o seu uso 
sempre que a segurança dos cidadãos 
esteja em causa. Mas as armas andam 
por aí. Reais e à vista mas sobretudo 
na rectaguarda do poder, na origem de 
crimes mal justificados e até no esban-
jamento do que não temos como pro-
mete a mediática bazuca dos euros.

Pelo menos há 25 anos que as insti-
tuições nacionais se vêm desmoronan-
do, ostentando cada vez mais brechas 
de desleixo, indisciplina, inércia e cor-
rupção. Os episódios (e não acidentes) 
são cada vez mais frequentes e não es-
colhem ministérios, serviços nem enti-
dades. A pandemia deu-lhes mais visi-
bilidade e a nós tempo para enumerar 
alguns casos paradigmáticos para que 
não se esqueçam.

Quando há já muito tempo comecei a 
ver as janelas dos Postos da GNR veda-
das com rede, achei estranho. Quando 
muito via a GNR e PSP preocupadas 
com a rede de tráfico de drogas, a rede 
nacional de postos de vigia, as redes de 
pesca do meixão e ultimamente com 
as fraudes que as redes sociais propi-
ciam. Mas não, eram mesmo redes para 
autodefesa. Para proteger os agentes 
da eventual intromissão de pessoas ou 
objectos nas instalações. O medo nun-
ca construiu nada e este procedimento, 
naturalmente imposto por comando 
superior, revela para além do isola-
mento em gaiola, uma maneira de estar 
como que de complexo por ser autori-
dade, muito conforme o politicamente 
correcto dominante. Não fazem assim 
sentido as lindas palavras do senhor 
Ministro da Administração Interna em 
Salvaterra quando diz que os Postos 
da GNR são “pontos de proximidade 
ao cidadão” e “um espaço de afirma-
ção da segurança”. São sim, apesar das 
medidas de segurança, alvos fáceis de 
ataques de toda a ordem (Bela Vista, 
Odivelas, Póvoa de Santo Adrião) em 
retaliação a intervenções necessárias 
em zonas onde impera o vandalismo 
(Bairro da Jamaica). Mas o mais grave é 
o descrédito total a que os agentes são 
expostos pelos responsáveis de parti-
dos, elementos da administração públi-
ca e até pelo Chefe de Estado. Também 
o Ministério da Justiça, que recorre à 
fraude para selecionar os técnicos que 
vão controlar a fraude, é célere a jul-
gar e a punir com prisão e pagamento 
de indemnizações o agente que por 
acidente atinge a pobre criança que 

o pai transporta na bagageira para as 
acções criminosas e que a autoridade 
tem por obrigação impedir recorren-
do aos meios que para isso lhe estão 
atribuídos. E o cúmulo da castração das 
“Forças da Ordem” o que teve lugar no 
mês passado, quando na sequência da 
perseguição dum grupo de assaltantes 
em Fernão Ferro com uma vítima mor-
tal, o senhor ministro veio recomendar 
fechar as portas das esquadras para 
evitar represálias. É assim que se garan-
te a segurança das populações?

Afinal nem são precisas armas quan-
do o que há de pior nos elementos 
da Autoridade é deixado em roda li-
vre, sem disciplina, sem hierarquia e 
se agridem cidadãos com os múscu-
los fazendo do local de trabalho um 
ginásio. Assim foi na última tragédia 
ocorrida no Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (aeroporto de Lisboa) que 
se tinha como o único serviço de segu-
rança nascido já depois do 25 de abril a 
partir da Direcção Geral de Segurança. 
Confirma-se que o que nasce torto 
dificilmente se endireita e que a as-
sunção da responsabilidade dá-se mal 
com quem tem problemas de coluna 
vertebral.

Quando se navega à vista e os ma-
rinheiros não sabem para onde vão, 
também não são precisas armas para 
iniciar um motim no mínimo hilarian-
te. Na chegada das primeiras vacinas 
covid poucos países europeus terão 
ostentado tão rica encenação e tão 
forte foguetório como nós mas cer-
tamente que em nenhum outro houve 
polícias a travar tudo para discutir a 
quem compete a segurança das viatu-
ras para o seu transporte. E o capitão 
do barco ainda não foi visto… Mas apa-
receu uma lancha nova – Bojador – de 
oito milhões e quatrocentos mil euros 
nas mãos da GNR para a Unidade de 
Controlo Costeiro o que não agradou 
nada à Marinha e deu mesmo origem a 
disputas de espaço nas praias. E o mar 
é tão grande!... Com a saída do Reino 
Unido da Comunidade o Atlântico eu-
ropeu ficou praticamente por nossa 
conta. Que saiba, a presidência portu-
guesa da Comunidade agora iniciada, a 
isso não fez qualquer referência, mes-
mo tendo presente as infraestruturas 
disponíveis nos Açores e em Beja e a 
necessidade urgente de repensar a 
NATO face ao desinteresse dos USA 
em defender a Europa. Desde 2018 
que se fala no exército europeu mes-
mo que ainda não se preveja um risco 
real ou ameaça concreta que mobilize 
a opinião pública. Sem a presença do 
Reino Unido, qualquer estrutura de 
defesa europeia tenderá a ser conti-
nental, reforçando a velha ideia do Eixo 
Franco-Alemão. Isso será muito mau 
para a Península Ibérica e o capitão 
do barco continua sem ser visto… Se 

em termos de política para as Forças 
Armadas tudo continuar na mesma (e 
o senhor Presidente da República já foi 
alertado pelos generais) razão tem o 
candidato “Tino de Rans” em defender 
a eleição dum “Comandante Supremo 
das Forças Desarmadas”.

Aceita-se hoje como certo que foi 
um negócio de armas para o Irão que 
esteve por trás da morte do Ministro 
da Defesa Adelino Amaro da Costa 
em Camarate em dezembro de 1980 
onde também acabou por morrer o 
Primeiro-Ministro Sá Carneiro. Todos 
os anos se lamenta a morte deste po-
lítico tido na altura e sempre como 
modelo a seguir, mas nunca os culpa-
dos foram julgados mesmo com um 
Presidente da República a afirmar ta-
xativamente que a queda do avião se 
ficou a dever a atentado. Houve até 
um segurança a confessar a coloca-
ção do dispositivo destinado, segundo 
ele, a assustar a Aliança Democrática. 
Comprovou-se que o exército portu-
guês estava envolvido no negócio e que 
a CIA tudo fez para as armas chegarem 
ao Irão. O Ministério da Justiça deixou 
passar prazos, não encontrou provas 
e as Comissões de Investigação nunca 

saíram da teoria de acidente. As pes-
soas podem ser muito importantes e 
valiosas, mas as armas têm muita for-
ça…

O assalto dos paióis de Tancos é a 
prova real da desordem (na tropa diz-
-se peluda) que vai nas instituições 
militares e nas públicas em geral. Se 
a Unidade fosse privada era sujeita 
a inspecções, auditorias, à mais torpe 
exposição mediática. Sendo pública e 
mesmo tratando-se de furto de mate-
rial de guerra capaz de ser usado nos 
mais hediondos crimes, tenta-se escon-
der, negoceia-se com os assaltantes a 
recuperação do produto do roubo (ou 
parte dele) de forma a transformar um 
acto vergonhoso numa vitória. O epi-
sódio ainda está em julgamento mas 
pelo caminho já caíram o Ministro da 
Defesa e o Chefe do Estado-Maior 
do Exército. Para liderar as investiga-
ções digladiam-se a Polícia Judiciária 
Militar, o Ministério Público e a Polícia 
Judiciária. Para avaliar a segurança e o 
funcionamento da Unidade Militar não 
houve ninguém. Como não há ninguém 
para ver outros arames farpados po-
dres que não nos protegem mas nos 
condicionam.
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