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Prefácio 
Lê-se no jornal britânico The Observer de 29-4-2007, a pro- 

pósito da possível partida do príncipe Harry para o Iraque, no 
quadro da sua carreira militar: «[…] se à Monarquia britânica ainda 
resta algum significado sério […] então o príncipe deve ser enviado 
para o Iraque. Se ele for impedido de servir com o seu Regimento, 
resta pouco para continuar com a Família Real» (jornal indicado, 
artigo de Tristram Hunt). O texto é bem mais complexo do que 
a simples citação acima e analisa com profundidade a natureza 
controversa ou bivalente de qualquer missão militar no Iraque da 
actualidade. O importante é referir que o facto da possível partida 
é visto não só como indispensável para assegurar a relação contínua 
entre «monarchy and militarism» (as palavras usadas são estas), 
como também para demonstrar que «the wider royal family still 
has a purpose» (citações do mesmo artigo).

O acaso da visualização deste número do semanário (compa-
nhia assídua há longos anos e depois interrompida) coincidiu com 
a leitura atenta do substantivo estudo de Luís Salgado de Matos 
com o sugestivo título «Como evitar golpes militares» e com o 
subtítulo «O presidente, o governo e a assembleia eleita face à 
instituição castrense no Estado parlamentar, no presidencial e no 
semipresidencial». 

Direi que, envolvido nas mais diversas formas ou meios de 
expressão político-institucionais, o tema é de sempre e, por isso, 
tem a maior actualidade.

Na verdade, não se trata de andar por aí de lupa à procura das 
características (aliás, as mais diversas…) de que podem revestir-se 
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os realizados ou possíveis «golpes militares» e fazer com isso uma 
graduação sobre o perigo ou iminência dos ditos. Repare-se que 
utilizei a expressão «golpes militares» entre aspas. Fi-lo porque, não 
sendo nem podendo já ser cientista político (como o autor), nem 
por isso devo escamotear a extensa panóplia de acções, interac- 
ções, pressões, influências, omissões, o que se queira, que a histó-
ria, desde a Antiguidade clássica até ao presente, tem apresentado 
como elenco das relações entre as Forças Armadas e a organização 
política e institucional da cidade.

O tema é de sempre, como disse, e encontramo-lo a cada esqui-
na da história. Dito de outro modo: as relações de poder, quaisquer 
que tenham sido as formas de organização política que tomaram, 
nunca passaram à margem da relação poder político/Forças Arma-
das, sem esquecer, claro, os casos em que estas últimas absorviam 
por completo o primeiro.

Concretizando melhor o ponto de partida do autor. O que ele 
pretende demonstrar com intervenção detalhada, muito diversifi-
cada e em alguns casos surpreendente, a que não faltam análises 
empíricas — utilizadas, aliás, pelo autor com a parcimónia que 
certos métodos quantitativos recomendam —, «é que a relação do 
chefe de Estado com as Forças Armadas é crucial para assegurar 
que elas não intervêm na vida política» (cit. in texto).

Assim, e com esse objectivo, o autor pretendeu demonstrar que 
o presidente forte de uma República legal desfruta das melhores 
condições para integrar a instituição castrense na organização po-
lítica e para evitar que a violência domine a cidade.

Por que pretende o autor fazer essas pesquisas e investigação, 
perguntar-se-á?

Porque, para Luís Salgado de Matos, o tema da violência política 
continua a impor-se por si mesmo na teoria e na prática políticas. 
Quer se alinhe com Max Weber, para quem, citando o texto em 
análise, «o problema central do Estado é dominar a instituição da 
violência política, isto é, a instituição militar», quer se caminhe 
por uma via não positivista, para a qual se estrutura a organização 
política como a interacção de três instituições centrais, isto é, o 
Estado, as Forças Armadas, a Igreja, que formariam um triân-
gulo — a instituição castrense é um dos lados desse triângulo.  
E não haverá organização política sem a articulação entre aquelas 
instituições centrais.
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O objecto da investigação de Luís Salgado de Matos, atrás 
sumariada, não é, pois, uma questão histórica, negligenciável nos 
nossos dias. Bem pelo contrário. Quase dois terços dos Estados 
actuais conheceram um golpe de Estado ou equivalente desde o 
começo do século xx…

É por tudo isso que o autor assinala — em afirmação não isenta 
de controvérsia para muitos — a «vantagem presidencial na inte-
gração castrense na organização política» (cit. in texto).

*
*  *

O autor examina os diferentes tipos de organização militar, 
o fluxo e o refluxo da institucionalização das Forças Armadas 
na história dos Estados europeus; aborda a questão militar sem 
a instituição militar; analisa tudo isto desde Platão e Aristóteles; 
observa a resposta dos gregos à institucionalização castrense; 
aponta Maquiavel e a necessidade de exército terrestre; refere a 
aproximação do pensamento político da era moderna à instituição 
castrense. A pesquisa continua pelo Renascimento, por Vestefália, 
pelo iluminismo escocês, por Hobbes, Espinosa, Fletcher, Adam 
Smith, e prossegue pelo iluminismo europeu, pela Revolução Fran- 
cesa, por Bonaparte, pelos monárquicos tradicionalistas e pelos 
marxistas. E por aí fora.

Caracterizada a instituição castrense através da história, o autor 
aplica a interligação e/ou a presença dela no contexto e conteúdo 
das várias formas de Estado porque, para Luís Salgado de Matos, 
como dissemos já, «as formas do Estado são relevantes para ga-
rantir a obediência das Forças Armadas à organização política» 
(cit. in texto).

Surgem então, na classificação do autor, as cinco formas de 
Estado sobre as quais vai recair a continuação da pesquisa e que 
são as seguintes: a parlamentar, a presidencial, a semipresidencial, 
a fascista e a tradicional — contemporânea. Concorde-se ou não 
com este elenco, não se poderá negar a elaborada caracterização 
que o autor faz de cada uma.

É no exame individualizado dessas formas de Estado que o autor 
estuda os vários tipos de presidente — o chefe de Estado forte, o 
chefe de Estado fraco, por exemplo, ou as variadas maneiras como 
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as assembleias eleitas absorveram, ou não, a questão fundamental 
da instituição castrense.

E é a propósito disso que o autor estuda os casos americano 
(EUA), inglês, francês, italiano, por exemplo, ou ainda os vários ti-
pos de manifestação do problema nas Américas Central e do Sul.

A tudo isto, claro está, não escapa a análise das vicissitudes e 
características do tema no contexto português, mais precisamente 
a relação do chefe de Estado com as Forças Armadas nos Esta-
dos parlamentares portugueses, passando da Monarquia liberal à  
I República.

A relação entre o chefe de Estado e/ou o presidente da República 
com a instituição castrense e as Forças Armadas é também analisa-
da na perspectiva da sua relação não apenas estática, mas também 
dinâmica, quer haja criação do Estado na Constituição nova, quer 
haja paz ou se verifique uma situação de não-paz ou de guerra.

É muito impressiva (e plena de actualidade nos dias de hoje, 
quando se discutem os poderes do Congresso americano face ao 
presidente Bush a propósito da guerra no Iraque) a descrição da-
quela relação através da história dos Estados Unidos, ou os casos 
alemão e japonês, ou ainda o exemplo francês, este examinado já 
na perspectiva do Estado designado por semipresidencial.

Igualmente é de referir a análise da evolução do sistema portu-
guês, por vezes tão esquecida.

Dito isto, importa ver como o autor termina a sua investigação 
com uma oportuna síntese conclusiva.

Para Luís Salgado de Matos, no plano qualitativo, o presidente 
da República representa a organização política e o chefe do governo 
a instituição Estado e, por isso, como chefe da organização política, 
o presidente é o chefe «natural» da instituição castrense. E daí que 
conclua que o presidente da República é o comandante supremo.

Porém, o autor previne — e não é caso para menos — que o 
presidente só é o comandante militar supremo «quando respeita 
as instituições triangulares» (que acima mencionei) e também as 
ordens correspondentes e conclui: a acção do presidente «só é 
legítima quando articulada com o chefe do governo, com o que 
dirige o Estado, com o comandante militar e com o dirigente da 
Igreja, ou igrejas».

Por isto tudo, a conclusão final do autor é clara e amplamente 
justificada por toda a sua extensa e substantiva investigação. Dada 
a importância dela, vale a pena a citação completa: «[…] qual o 



Prefácio

21

equilíbrio de poderes que evita a colusão entre as Forças Armadas 
e o presidente? A resposta é mais simples do que parece. O pre- 
sidente da República tem que respeitar a Constituição — e tem 
que respeitar o governo, se a Constituição o estabelecer, com uma 
legitimidade eleitoral distinta da presidencial.»

Não deve surpreender, para além do que aqui amplamente 
mencionei, que me tenha interessado tanto por esta investigação. 
Quem, como eu, teve que «descobrir» o conteúdo das funções 
de comandante supremo das Forças Armadas em pleno exercício 
do mandato e se confrontou, além do mais, com a demissão do 
CEMGFA, com o caso do urânio empobrecido, com o da parti-
cipação das Forças Armadas portuguesas em operações de paz no 
estrangeiro, nomeadamente o caso extremo da eventual e respectiva 
presença no Iraque, não pode deixar de assinalar a importância  
deste estudo, que nos fornece uma importantíssima análise e pers-
pectivas sobre a relação do chefe de Estado e das Forças Armadas, 
em especial, claro, no contexto do nosso sistema de governo.

Jorge Sampaio

Lisboa, Maio de 2007


