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Old soldiers never die... 

 
 
Senhor Presidente, Senhor Líder da Câmara dos Representantes, distintos membros do 
Congresso: 
 
Encontro-me nesta tribuna com o sentimento de profunda humildade e enorme orgulho – 
humildade, no reconhecimento dos grandes obreiros da nossa história que neste local me 
precederam; orgulho, tendo em conta que esta câmara de debate legislativo representa a 
liberdade humana na mais pura forma alguma vez expressa. 
 
Aqui se encontram centradas as esperanças, as aspirações e a confiança de toda a raça humana. 
 
Não estou aqui como advogado de qualquer causa partidária, uma vez que os temas são 
fundamentais e vão bem além do domínio das considerações partidárias. São questões que 
devem ser resolvidas ao nível mais elevado do interesse nacional, se o nosso objectivo é 
demonstrar firmeza e proteger o futuro. 
 
Confio, por conseguinte, que me façam a justiça de aceitar o que tenho a dizer-vos somente 
como a expressão do ponderado ponto de vista de um cidadão americano. 
 
Dirijo-me a vós, sem rancor nem amargura, no desvanecente crepúsculo da vida, com um só 
propósito em mente: servir o meu país. 
 
Os temas são globais e de tal modo interligados que considerar os problemas de um sector 
esquecendo os dos demais é favorecer o desastre do conjunto. Se a Ásia é comummente 
referida como a porta de entrada na Europa, não é menos verdade que a Europa é a porta de 
entrada na Ásia, e, a vasta influência de uma não pode deixar de ter impacto na outra. 
 
Há aqueles que sustentam que o nosso poderio é inadequado para proteger ambas as frentes, e 
que não podemos dividir o nosso esforço. Não me ocorre maior expressão de derrotismo. 
 
Se um potencial inimigo pode dividir as suas forças por duas frentes, é nosso dever contrariar os 
seus esforços. A ameaça comunista é de feição global. O seu avanço vitorioso num sector é uma 
ameaça de destruição para cada um dos outros sectores. Não podemos apaziguar ou mesmo 
render-nos ao comunismo na Ásia sem, simultaneamente, minar os nossos esforços para barrar 
o seu avanço na Europa. 
 
Depois de chamar a atenção para estes truísmos gerais, confinarei a minha exposição às áreas 
gerais da Ásia... 
 
Embora não tivesse sido consultado antes da decisão do Presidente de intervir em apoio da 
República da Coreia, essa decisão, do ponto de vista militar, provou ser de grande acerto. 
 
Conforme digo, foi uma decisão bem fundamentada, tanto assim que repelimos o invasor e 
dizimámos as suas forças. A nossa vitória era completa e os nossos objectivos estavam 
alcançados quando a China Vermelha interveio com forças terrestres numericamente 
superiores. 
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Criou-se, assim, uma nova guerra e uma situação inteiramente nova, uma situação que não 
estava considerada quando as nossas forças foram empenhadas contra os invasores norte-
coreanos; uma situação que implicou novas decisões na esfera diplomática, para permitir o 
ajustamento realístico da estratégia militar. Tais decisões não foram providenciadas. 
 
Se é certo que nenhum homem no seu perfeito juízo advogaria o envio das nossas forças 
terrestres para a China continental – e tal nunca foi sequer pensado –, a nova situação 
imediatamente exigiu uma drástica revisão do planeamento estratégico, no pressuposto de que 
o nosso objectivo político era derrotar este novo inimigo, como derrotáramos o anterior. 
 
Para além das necessidades militares, da forma que eu as via, para neutralizar os santuários 
protectores de que o inimigo dispunha a norte do Yalu, senti que as exigências militares na 
conduta da guerra tornavam necessária a intensificação do nosso bloqueio económico à China, 
a imposição de um bloqueio naval sobre a costa da China, a remoção das restrições ao 
reconhecimento aéreo sobre a costa chinesa e na Manchúria e das restrições pendentes sobre 
as forças da República da China na Formosa, seguido do apoio logístico que contribuísse para as 
suas operações efectivas contra o território continental. 
 
Por defender estes pontos de vista – todos profissionalmente designados para apoiar as nossas 
forças na Coreia e concorrer para o fim das hostilidades com a menor demora possível e 
poupando incontáveis vidas de Americanos e Aliados –, fui severamente criticado em certos 
círculos, principalmente no estrangeiro, apesar de saber que, do ponto de vista militar, as 
opiniões atrás mencionados eram totalmente partilhadas no passado por praticamente todos os 
chefes militares envolvidos na campanha coreana, incluindo o nosso Estado-Maior Conjunto. 
 
Solicitei reforços, mas disseram-me que não estavam disponíveis.  
 
Esclareci que, se não fosse autorizada a destruição das bases de partida inimigas, a norte do 
Yalu, se não fosse permitido utilizar a força de cerca de 600.000 homens da Formosa, se não 
fosse aprovado o bloqueio da costa da China para impedir os Chineses Vermelhos de receber 
auxílio exterior, e se não houvesse esperança de maiores reforços, a capacidade do comando, 
do ponto de vista militar, inviabilizaria a vitória. 
 
Podíamo-nos aguentar na Coreia manobrando constantemente e numa área próxima, onde as 
vantagens das nossas linhas de reabastecimento equilibravam as desvantagens das linhas de 
reabastecimento inimigas, mas podíamos esperar, na melhor das hipóteses, uma campanha não 
decisiva, com terrível e constante desgaste das nossas forças, se o inimigo utilizasse todo o seu 
potencial militar. 
 
Pedi, insistentemente, novas decisões políticas para uma solução. 
 
Foram feitos esforços para distorcer a minha posição. Foi dito, de facto, que eu era um 
negociante de guerras. Nada poderia estar mais longe da verdade. 
 
Conheço a guerra como poucos homens vivos a conhecem e nada para mim é mais repugnante. 
 
Há muito tempo que advogo a sua completa abolição, dado que o grau de destruição de amigos 
e inimigos tornou-a inútil para resolver as contendas internacionais. 
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Na verdade, no dia 2 de Setembro de 1945, logo após a rendição da nação japonesa no 
couraçado Missouri, fiz formalmente a seguinte advertência:  
 

Os homens, desde o início dos tempos, têm procurado a paz. Ao longo das diversas 

épocas, vários métodos têm sido tentados para estabelecer um procedimento 

internacional que evitasse ou resolvesse as disputas entre nações. Desde o início que se 

descobriram métodos de trabalho da iniciativa de cidadãos individuais, mas os 

mecanismos de implementação num alargado âmbito internacional jamais tiveram 

sucesso. 

 

Alianças militares, equilíbrio de poderes, ligas de nações, tudo no fim acabou por falhar, 

deixando como única solução o penoso caminho da guerra. O incomensurável grau de 

destruição da guerra inviabiliza, presentemente, esta alternativa. Dispusemos da nossa 

última oportunidade. Se não inventarmos algum sistema mais amplo e equitativo, o 

nosso Armagedão estará à nossa porta. Basicamente, o problema é teológico e envolve 

uma recrudescência espiritual, um progresso do carácter humano que se sincronizará 

com os nossos quase inigualáveis avanços na ciência, nas artes, na literatura e todos os 

desenvolvimentos materiais e culturais dos últimos dois mil anos. Terá de vir do espírito 

se é que queremos salvar a carne.  

 
Mas uma vez que a guerra nos é imposta, não há outra alternativa senão aplicar todos os meios 
disponíveis para a levar a um rápido fim. O fundamental objectivo da guerra é a vitória, não uma 
prolongada indecisão. 
 
Na guerra, não há substituto para a vitória. 
 
Alguns, por diversas razões, prefeririam apaziguar a China Vermelha. Estão cegos às claras lições 
da história, porque a história ensina, com indiscutível ênfase, que o apaziguamento gera nova e 
mais sangrenta guerra. Não nos revela um só exemplo onde este fim tenha justificado aqueles 
meios, onde o apaziguamento tenha produzido algo mais do que uma paz envergonhada. 
 
Tal como a chantagem, lança os fundamentos para novas, sucessivas e cada vez maiores 
exigências, até que, tal como na chantagem, a violência se torna na única alternativa. Porquê, 
perguntam-me os meus soldados, abdicar de vantagens militares perante um inimigo que está 
no campo de batalha? Não consegui responder. 
 
Alguns poderão dizer que é para evitar estender o conflito a uma guerra total com a China. 
Outros, para evitar uma intervenção soviética. Nenhuma das explicações parece ser válida, 
porque a China já está a empenhar-se com o máximo potencial de combate de que dispõe, e os 
Soviéticos não regularão necessariamente as suas acções pelos nossos movimentos. Tal como 
uma cobra, qualquer novo inimigo atacará mais provavelmente sempre que sentir que a 
relatividade em potencial, militar ou outro, está a seu favor à escala mundial. 
 
A tragédia da Coreia amplia-se ainda mais pelo facto de a acção militar estar confinada aos seus 
limites territoriais, condenando aquela nação, que nos propomos salvar, a sofrer o devastante 
impacto de extensos bombardeamentos navais e aéreos, enquanto os santuários inimigos estão 
completamente protegidos de tais ataques e da consequente devastação. 
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De todas as nações do mundo, só a Coreia, até agora, arriscou toda a sua existência contra o 
comunismo. A magnificência da coragem e da firmeza do povo coreano desafia a imaginação. 
Escolheram arriscar a vida para evitar a escravidão. As suas últimas palavras para mim foram: 
“Não fujam do Pacífico.” 
 
Acabei de deixar na Coreia os vossos filhos combatentes. Ali foram submetidos a todas as 
provações. Posso afirmar-vos, sem quaisquer reservas, que são admiráveis sob qualquer ponto 
de vista. 
 
Esforcei-me, constantemente, para os proteger e para pôr termo, honrosamente, a este 
conflito, com a mínima perda de tempo e o mais baixo sacrifício de vidas. O crescente 
derramamento de sangue causou-me a mais profunda angústia e enorme ansiedade. Estes 
bravos soldados permanecerão frequentemente nos meus pensamentos e sempre nas minhas 
orações. 
 
Estou a encerrar os meus cinquenta e dois anos de serviço militar. Quando me alistei no 
Exército, ainda antes do início do século, era a realização completa de todas as minhas 
esperanças e sonhos de juventude.  
 
O mundo deu muitas voltas desde que prestei juramento na parada de West Point, e as 
esperanças e sonhos há muito se dissiparam. Mas ainda recordo o refrão de uma das mais 
populares baladas de caserna daquele dia, que proclamava, orgulhosamente, que “os velhos 
soldados nunca morrem. Apenas se apagam.” 
 
E tal como o velho soldado daquela balada, encerro agora a minha carreira militar e apago-me – 
um velho soldado que tentou cumprir o seu dever, tanto quanto Deus lhe deu a luz  para ver 
esse dever. 
 
Adeus. 
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