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Debate – “Os Militares
e a Liberdade de Expressão”
V

árias dezenas de militares e convidados participaram, ao final da tarde do passado dia
16 de Maio, no Torreão Poente da ex-Fábrica Nacional de Cordoaria, em Lisboa, num debate bastante animado, promovido pelo jornal “O Sargento”, inserido no encerramento
da Exposição alusiva ao seu 25º aniversário.
Na mesa, como oradores convidados, estavam a jornalista Anabela Natário, o Tenente-General Eduardo Silvestre dos Santos, o Sargento-Mor Diniz Fonseca e o Cabo Paulo Amaral, cabendo a moderação dos trabalhos ao Sargento-Mor Lima Coelho, director do nosso
jornal.
No auditório estavam representantes dos gabinetes do Estado-Maior da Força Aérea
e do Estado-Maior da Armada (o Sargento-Mor de cada gabinete e um Oficial Superior), a
Sub-Directora da Direcção Geral de Recursos da Defesa Nacional, do grupo Parlamentar do
PCP o deputado António Filipe, da CGTP a dirigente Deolinda Machado, Luís Reis, presidente da Associação de Praças, o Comandante Manuel Carvalho da Associação Conquistas da
Revolução, Carlos Cardoso, presidente do Clube de Praças da Armada, várias gerações de
Sargentos dos três ramos das Forças Armadas e alguns familiares.
Debate importante, em que os oradores apresentaram excelentes intervenções e do auditório
foram feitas igualmente interessantes intervenções e pertinentes perguntas.   
Debate importante, num momento em que a Comunicação Social, é quase toda propriedade de
poderosos grupos económicos, com um exército de comentadores ao seu serviço, e que o governo
anterior usou para diabolizar as associações e os sindicatos, como foi afirmado num recente debate
quinzenal na Assembleia da República.
Debate importante ainda, pois esse mesmo governo, na revisão que fez do Estatuto dos Militares das Forças armadas, o EMFAR, não lhe bastando a isenção partidária que decorre da condição militar, forçou a colocação em estatuto do dever de isenção política (alínea i) do artigo 12º)
com o objectivo de forçar os militares a tornarem-se seres apolíticos, disposição que os militares
não aceitam e lutam para que tal norma absurda seja extirpada do seu estatuto. Vergonha, que
nenhum Militar pode aceitar, devido a terem sido eles que derrubaram o fascismo e restituído a
liberdade ao seu povo, no dia 25 de Abril e, por isso, não poderem aceitar tal escárnio.
No final dos trabalhos, foi oferecido a cada um dos oradores um exemplar da Constituição da
República, em formato de livro escolar, editada pela Câmara Municipal de Almada com a colaboração das Associações e Clubes Militares e que, naquele período, estava a ser distribuída a todos
os alunos do 5º ao 11º ano do Concelho de Almada. A entrega deste belo documento aos oradores
convidados foi feita pelos presidentes do Clube de Praças da Armada, da Associação Nacional de
Sargentos, da Associação de Praças e pelo director do jornal “O Sargento”. Estes quatro exemplares foram objectivamente oferecidos pela Câmara Municipal de Almada para este efeito.
Pela pertinência e importância das várias intervenções vamos dar conhecimento integral das
mesmas aos nossos leitores.

ANABELA NATÁRIO nasceu na cidade de Lisboa em 1960, na única freguesia com o nome de
dois santos, São Cristóvão e São Lourenço. Fez o liceu em Sintra e o curso de jornalismo na capital,
e uma especialização intensiva sobre práticas de jornalismo nos novos suportes nos Estados Unidos
da América. É jornalista desde 1981. Começou no Correio da Manhã, passou pela Agência Lusa,
foi fundadora e grande-repórter do Público, fundadora e editora de Política do 24Horas, adjunta
do Supremo Tribunal de Justiça, diretora do Courrier Internacional e editora do Online do jornal
Expresso, depois de ter criado uma empresa inovadora de venda de prosa à medida, a Énetextos,
Caracteres Efervescentes, cujo 'slogan' era “Da Carta de Amor ao Jornalismo”. Ao longo dos anos,
colaborou com muitos outros órgãos de Comunicação Social, incluindo a TV. Neste momento, é
jornalista do Expresso, por opção.
Publicou a primeira ficção em 2007, pela Sinapses, editora apenas dedicada ao circuito da
internet: A Cueca Bibelô teve mais de cinco mil descargas. No ano seguinte, escreveu uma coleção
de seis livros com 177 biografias de mulheres: Portuguesas com História, publicada pelo Círculo de
Leitores e, pouco depois, pela Temas & Debates. Em 2012, seleccionou cem dessas biografias para
a Temas & Debates lançar 100 Portuguesas com História. No ano de 2014, publicou o romance
histórico O Assassino do Aqueduto, pela Esfera dos Livros.
Para além de todos estes aspectos, Anabela Natário está aqui hoje, também, e sobretudo, na
qualidade de Vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas.

MILITARES E LIBERDADE DE EXPRESSÃO, por Anabela Natário
Ontem à noite, anunciei no Facebook que ia participar num debate sobre o tema militares e
liberdade de expressão.
Pretendia eu conhecer algumas opiniões para completar aquela que iria expor aqui nesta
mesa, quando chegasse a minha vez de perorar.
Mas, de facto, mais interessante do que a minha opinião, será refletir sobre algumas das respostas que obtive.
O primeiro comentário, de uma amiga e camarada de profissão, jornalista, portanto, foi uma
ligação a um artigo do Público.
“Denúncia sobre bacalhau com broa nauseabundo custa detenção a Tenente”, é o título desse
artigo que noticia o facto do tribunal ter confirmado a punição de um militar, que mandou o laboratório do Exército analisar uma refeição que mais de cem sargentos, praças e civis se recusaram
a comer.
Como o título indica, tratava-se um prato de bacalhau com broa que estava estragado e custou
a um militar, um Aspirante, uma noite no hospital.
Foi esse Aspirante uma das duas ou três pessoas que deram algumas garfadas desse bacalhau
servido em 2011, no Depósito Geral de Material do Exército.
O Tenente que denunciou a situação - o culminar de um somatório de refeições duvidosas
para a saúde - resolveu chamar o laboratório para analisar a comida, depois de perceber que o
comando não se dispunha a melhorar nada.
O Tenente foi condenado a sete dias de detenção. Recorreu para o tribunal, e os juízes não
contrariaram a hierarquia militar.
Os juízes concluíram que o Tenente violara o dever de lealdade para com os seus chefes. Que
colocara o comando numa situação confrangedora, e que violara o princípio da lealdade e obediência.
O caso parece sair um pouco fora do âmbito deste debate, mas é interessante verificar que
para ilustrar um tema sobre militares e liberdade de expressão, uma jornalista destaque este acontecimento.
No fundo, julgo que ela quis dizer que a liberdade de expressão é nula entre os militares. Ou
se existe, enfrenta grandes dificuldades face à própria estrutura militar. Que a obediência cega,
significa acefalia.
Os militares nem sequer podem reclamar da comida, mesmo quando esta está estragada.
Quanto mais dar uma entrevista. Foi assim que eu li esta contribuição para o debate.
Vejamos. Um militar obedece a ordens. Ponto final. Só assim foi possível o desembarque na
Normandia… a guerra de Portugal no chamado Ultramar.
Mas será, mesmo ponto final? Deve, por isso, o cidadão militar manter-se calado? Deve evitar
emitir a sua opinião seja onde for? Deveria, no caso do Depósito Geral de Material do Exército, ter
comido e calado?
Nesta linha de, digamos, boca calada, surgiram as três respostas seguintes, que me deram no
Facebook.



2

SARGENTO
SUPLEMENTO O SARGENTO

COMEMORAÇÕES DO 31 DE JANEIRO

Escreveu o segundo opinador: “Parecem-me coisas incompatíveis - militares obedecem e calam-se…”.
“Liberdade de expressão não liga com militares, acho”, respondeu uma amiga minha, filha de
militar.
“Surreal”, disse um ex-jornalista e escritor.
E aqui convém dizer que surreal significa, segundo o dicionário, algo “que denota estranheza,
transgressão da verdade sensível, da razão, ou que pertence ao domínio do sonho, da imaginação,
do absurdo”…
Nesta resposta, tanto podemos ler na palavra um juízo positivo como negativo. Pensará ele,
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O mesmo parece-me que se aplica quando falamos de militares e de liberdade de expressão.
É, de facto, um assunto delicado.
Por isso, termino esta minha intervenção reproduzindo a resposta dada por uma jornalista,
minha camarada na direção do Sindicato.
Perguntava eu, no Facebook: Amanhã, vou participar num debate sobre os militares e liberdade de expressão. Alguém quer expressar uma opinião sobre o tema?
Respondeu ela: Hum…

de Defesa NATO, em Roma, Comandante da Base Aérea nº 1, Chefe do Estado-maior do Centro de
Operações de Combate do EMGFA, Inspector-Geral da Força Aérea e Juiz Vogal do Supremo Tribunal Militar, tendo sido agraciado, ao longo da sua carreira, com várias condecorações militares. É
Mestre em Estratégia pelo ISCSP, tendo editado dois livros e colaborado em publicações de Segurança e Defesa e no Diário de Notícias.
Tem 2 livros publicados: “A NATO no séc. XXI” (Tese do Mestrado em Estratégia), e “O Poder
Aéreo – sua evolução e influência na Estratégia”.
O Tenente-General Silvestre dos Santos é também membro do Conselho Deontológico da
AOFA – Associação de Oficiais das Forças Armadas.
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O tratamento dos assuntos militares é feito muitas vezes de forma sensacionalista, sem objectividade, ou então de forma superficial, com falta de rigor e por vezes demonstrando mesmo
ignorância deliberada. A CS não publica porque não interessa ao público e as FFAA, muitas vezes,
fecham-se demasiado sobre si mesmas, não disponibilizando informação julgada de interesse sobre elas.
Ora, o afastamento entre a sociedade civil e as FFAA tende a provocar e a agravar a questão da
legitimidade das FFAA por três razões principais:

COMO A HISTÓRIA PODE PARECER REPETIR-SE…

Portugal e Inglaterra: Uma aliança na dependência
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está em Vigo esperando as suas ordens.
Legação Britânica, 11 de Janeiro de 1890”.
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COMEMORAÇÕES DO 31 DE JANEIRO
- Lei orgânica 3/2001, sobre o direito à associação profissional, cuja regulamentação
apenas se veio a verificar em 2007 (e não foi seguramente uma regulamentação, foi antes um modo sibilino de restringir ou anular os direitos expressos na Lei 3/2001);

da afirmação própria enquanto cidadãos em uniforme, a realidade apesar da democracia tem-se
revelado muitas vezes, vezes demais, dizemos nós, uma madrasta das mais capazes, apesar do
preceituado constitucionalmente: “Todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu
- Em 2005, o estrangulamento do acesso dos militares e suas famílias à saúde, pelo pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de informar, de se informar e de ser informados, sem impedimentos nem discriminações.” (CRP, 2005:
Ministro Dr. Luís Amado;
artigo 37º -1) E mais: “O exercício destes direitos não pode ser impedido ou limitado por qualquer
- Em 2006, as APM’s publicaram um Relatório onde expunham e demonstravam o
tipo ou forma de censura.” (CRP, 2005: artigo 37º-2)
incumprimento de mais de 40 diplomas legais relativos às FFAA: Este Relatório foi actuPois é, para não entrarmos em terreno minado, que é como quem diz, em conversa que possa
alizado no ano seguinte, mas as entidades responsáveis fizeram ouvidos de mercador;
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plinar de Ciências Sociais da Universidade Nova (CICS.NOVA.UÉVORA) e é membro duma equipa legitimamente sustentados que sabem e exigem fazer-se ouvir nos fóruns adequados, de modo a
multidisciplinar de investigação que desenvolve um projeto sobre as Carreiras dos Militares do poderem influenciar as decisões finais, que não podem mais contar apenas com a iluminada mas
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A liberdade de expressão dos militares, reconhecida legalmente, não pode ser letra morta: “Os
organização socioprofissional militar de que foi presidente da Assembleia Geral durante vários militares na efetividade de serviço têm o direito de proferir declarações públicas sobre qualquer
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LIBERDADE DE EXPRESSÃO DOS MILITARES
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da liberdade democrática, sinónimo de participação, diversidade, pluralidade de pensamentos e
EXEMPLOS
CATEGORIA
objetivo é servava
a transformação
prol do Inflamados,
bem-estar social,
nas
cingidoconstante
de crepesem
lutuosos.
os jorto público, verificaram-seperspetivas
neste Paíssociais,
duascujo
reações
“O que o Governo
de SuaSINGELOS
MajestadeNA
deseja
e em que DE SARGENTOS
suas múltiplas
vertentes,
como ínsito
na Declaração
Universal
dos
Direitos Humanos:
“Todo eo ser
nais
vinham
para
a
rua
frementes
de
protestos
de
diferentes:
a
das
manifestações
populares,
seguininsiste
é
o
seguinte:
que
se
enviem
ao
governador
de
“Seria de estranhar se os sociólogos não tomassem partido em questões concretas, e ilógico,
humano tem
à liberdade
opinião eAexpressão;
este direito
a liberdade
sem
ira dos patriotas
- é irinclui
ler esses
velhosde,
papéis
atrás das
palavras inflamadas
dosdireito
oradores;
e dealvitres.
Moçambique
instruções
telegráficas
imediatas
para
além
de impraticável
tentar impedi-los
de se
valerem da
sua perícia do
sociológica
ao fazê-lo”

Dia Nacional do Sargento

A

COMO A HISTÓRIA PODE PARECER REPETIR-SE…

Portugal e Inglaterra: Uma aliança na dependência
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Q

- oscilava entre o sublime e o burlesco”.
Por seu turno, Oliveira Martins, em 1895, na nota à terceira edição de “Portugal Contemporâneo”,
refere-se aos efeitos da aliança inglesa logo a seguir ao episódio de 1640:
“Feita a paz com a Espanha, Portugal independente
parecia perdido, tanta era a desolação e a miséria deste
povo reduzido à condição de ilotas dos espartanos
bretões que o tutelavam. Portugal salvara-se das garras de Espanha para cair nas de Inglaterra. Do leão passava ao leopardo. A independência era uma ficção,
porque a realidade era o protectorado”.

In“História da Revolta do Porto”
- de João Chagas e ex-Tenente Coelho 
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SARGENTO
SUPLEMENTO O SARGENTO

COMEMORAÇÕES DO 31 DE JANEIRO

interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer
meios e independentemente de fronteiras.” (DUDH, 1948: artigo 19º) O mesmo direito está reafirmado na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia: “Todas as pessoas têm direito à
liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber e
de transmitir informações ou ideias, sem que possa haver ingerência de quaisquer poderes públicos e sem consideração de fronteiras.” (CDFUE,2000/C 364/01: artigo 11º-1)
A atual pacificação relacional entre a hierarquia militar e a ANS e entre o poder político e a
mesma ANS, que se saúda e se propugna a manutenção será, eventualmente, um indicador de
maturidade democrática de todos os intervenientes e que poderá refletir um processo em que
todos foram capazes de dirimir as diferenças em prol do futuro.
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2. O exercício destes direitos não pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma
de censura."
Ora, sendo a CRP a lei fundamental do país, a lei das leis sobre a qual as demais leis nomeadamente as emanadas pela assembleia da república, decretos-lei do governo, portarias, regulamentos, despachos, lhe devem obediência, aqui encontramos um grave atropelo a este direito
constitucionalmente consagrado a uma parte dos cidadãos portugueses.

Dia Nacional do Sargento
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INTERVENÇÃO 25º ANIVERSÁRIO DE "O SARGENTO"

Os homens e as mulheres que enveredaram pela carreira militar.
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enviado para o Tribunal Constitucional para ser aferido de normas inconstitucionais.

Este ano assim será uma vez mais e

Porque terá sido assim?
Por mera formalidade?
Apenas porque o legislador achava que, sempre que decretava em matérias sobre as Forças
Armadas estas não enfermavam de nenhuma ilegalidade?
Penso que não!
Aqui a questão reside apenas e só no facto de a classe dos militares estar "subjugada" ao poder
político.
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Portugal e Inglaterra: Uma aliança na dependência
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