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Discurso do General Chito Rodrigues, no Lançamento do 15.º Livro da 
Coleção "Fim do Império" - "O General Eanes e a História recente de 

Portugal" de M. Vieira Pinto Oeiras, 25NOV2014 
 
 
 
Exmos Senhores e Senhoras 
Hoje é dia especial para Portugal e para o Mundo. 
Os dias e anos sucedem-se cheios de acontecimentos marcantes da vida dos 
povos. Em cada dia, no mesmo dia, pelo mundo inteiro, evocam-se as mais 
diversas efemérides da vida em sociedade, algumas delas de dimensão 
regional ou nacional e outras de dimensões global. Essas efemérides marcam 
o ritmo da vida valorativa e ética dos povos, enfim dos valores por que se 
batem e em que acreditam.  
 
Hoje, em Portugal, evoca-se uma efeméride de dimensão nacional, o 25 de 
Novembro. A confirmação da liberdade e dos direitos humanos conseguidos 
no dia 25 de Abril de 1974, ficando assim reorientado o verdadeiro caminho 
para uma revolução democrática. A noção de liberdade surge porque foi 
posto fim a um regime autoritário que coarctava liberdade e garantias 
independentemente do género. 
 
Por seu lado, hoje no Mundo Inteiro, a evocação tem por base o desejo da 
eliminação da violência contra as mulheres. Tomam por símbolo o sacrifício 
de três mulheres mortas, Teresa, Pátria e Minerva, da República Dominicana, 
por razões atribuídas a seus maridos presos por um governo igualmente 
autoritário. 
 
Esse acontecimento ultrapassou as fronteiras da Republica Dominicana teve 
repercussões globais, ao ponto da ONU se inspirar para a atribuição ao dia 
25 de Novembro da designação de Dia Internacional da Eliminação da 
Violência Contra as Mulheres das Nações Unidas. 
 
Portugal e a ONU evocam pois hoje princípios de Liberdade, e garantia dos 
direitos humanos aprofundando assim, em democracia, os direitos 
fundamentais e objectivos inerentes a qualquer sociedade civilizada: 
segurança, liberdade, justiça e bem-estar. 
 
Recuando ao fim do século XIX princípio do Século XX, onde os direitos 
humanos eram significativamente diferentes para homens e mulheres 
surgem em Portugal diferentes movimentos tendentes a garantir às 
mulheres direitos e deveres até aí apenas atribuídos aos homens. 
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Na defesa desses direitos e assumindo a liderança activa e pública dessa luta 
surgem em Portugal diversas mulheres, entre as quais se distingue, Ana de 
Castro Osório. Defensora de mulheres e crianças, desempenhou durante a 
sua vida funções de liderança em movimentos de apoio aos mais fracos. 
 
Foi pioneira em Portugal na luta pela igualdade de direitos entre homem e 
mulher. Escreveu, em 1905, Mulheres Portuguesas, o primeiro manifesto 
feminista português. Ana de Castro Osório, que através da Cruzada das 
Mulheres Portuguesas assumiu uma ligação profunda com a Liga dos 
Combatentes da Grande Guerra, viria após a sua morte, em 1935, a ser 
homenageada pelos Combatentes com um busto de autoria do escultor, 
mestre João da Silva em 1936, e que se encontra na sala principal da 
Biblioteca da Liga dos Combatentes em Lisboa. É hoje um dos nossos 
símbolos e símbolo da Igualdade de direitos e da Luta Contra a Violência em 
especial a Luta pela eliminação da violência contra as mulheres. 
 
Esta a efeméride internacional a que era importante hoje fazer referência e 
que curiosamente, por iniciativa da Embaixada Dominicana que evoca a 
morte das mulheres MIRBAL foi hoje evocada essa efeméride na Sede da Liga 
dos Combatentes junto ao Busto de Ana de Castro Osório, com a presença do 
Embaixador da Republica Dominicana, Reino Unido, África do Sul, Argentina, 
Colômbia, Bélgica, Qatar, e de Espanha. 
 
Como disse, há Efemérides Internacionais e Efemérides a nível Nacional. 
Hoje dia 25 de Novembro é um desses dias. E o protagonismo principal desse 
dia é o General Ramalho Eanes, a figura que a partir de hoje faz parte através 
do livro do Dr. M. Vieira Pinto da nossa coleção "Fim do Império". 
 
No dia 19 tive um encontro com o General Ramalho Eanes para tratar de 
outros assuntos mas tive oportunidade de lhe sugerir a sua presença aqui 
hoje connosco. 
 
Encarregou-me de transmitir a quem nos desse a honra de estar presente 
neste evento de, não como Presidente da Liga dos Combatentes, mas como 
membro do seu Curso da Escola do Exército das razões da sua ausência. 
 

1. Trata-se de uma Biografia autorizada, mas não participada, não 
partilhada, que não criticou, nem apontou testemunhas e não conhece. 
 
2. Que embora não conhecendo bem o autor viu o seu trabalho 
relativamente ao Prof. Dr. Adriano Moreira que lhe pareceu um 
documento sério e de qualidade e por isso autorizou a Biografia que 
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aqui lançamos hoje. 
 
3. Finalmente uma última razão que pede seja compreendida é a de que 
não gosta de participar em actos que envolvam eventuais elogios e em 
que ele esteja presente. Sente-se de certo modo incomodado. 

 
Não obstante, já algumas vezes o tenha feito mudar de posição, desta vez a 
argumentação não resultou e temo-lo certamente connosco em espírito. 
 
A partir de hoje a Coleção "Fim do Império" está mais rica, com a obra do Dr. 
Vieira Pinto e com a figura que a mesma aborda. 
 
É uma coincidência feliz o lançamento do Livro nesta data, muito significativa 
para a nossa geração e para o General Eanes. 
 
Termino lendo um excerto do texto que tive oportunidade de escrever e vem 
publicado no livro "O General Ramalho Eanes e a História recente de 
Portugal" que hoje lançamos: Pedem-me para escrever sobre este meu 
camarada de curso. Um camarada de curso muito especial, já que ele 
extravasou o curso, o Exército, as Forças Armadas, projetou-se no mundo 
político ao mais alto nível e é hoje uma figura nacional do mais elevado 
prestígio. 
 
A verticalidade, honradez e honestidade, predicados e princípios inerentes à 
condição militar, foram por ele praticados intensivamente, no desempenho 
das suas funções, em proveito das Forças Armadas e da sociedade civil. 
 
Esta postura granjeou-lhe a admiração dos seus camaradas e pares das 
Forças Armadas, mas também, e sobretudo, dos políticos e da sociedade civil 
em geral, de tal forma que, tendo deixado já há anos a política activa, é 
considerado por muitos como uma reserva moral do País. 
 
 

Joaquim Chito Rodrigues, General 


