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VASCO PULIDO VALENTE – UMA LONGA VIAGEM 

 
 
Da autoria de João Céu e Silva, foi recentemente publicada a obra Uma longa viagem com 

Vasco Pulido Valente, que constitui o registo de múltiplas sessões de entrevista do historiador 
e político com o autor da obra. A intensa vida política, académica e jornalística de Vasco 
Pulido Valente (VPV), recheada de experiências directas com figuras de topo da sociedade 
portuguesa, permitiu ao entrevistador a redacção de uma memória histórica de inegável 
interesse, cuja percepção não dispensa a lembrança do invulgar perfil do entrevistado, 
entretanto falecido (Fevereiro de 2020), nem as imperfeições, por vezes gritantes, das suas 
tiradas, sobretudo quando ousa falar sobre o que não conhece. 
 
Das revelações que a obra trás até nós, merece destaque, logo no início do texto, a forte ligação 
que VPV estabeleceu com Francisco Sá Carneiro: 
 

Conheci-o, tive uma conversa com ele e ficámos os dois ligados até ao fim. (p. 11) 
 
Logo a seguir, o autor sublinha a intencionalidade da palavra ‘fim’, em vez de acidente, 
atentado, explosão ou assassínio. Depois, anota a circunstância de, para VPV, não haver lugar a 
dúvidas: 
 

Não tenho a menor dúvida de que foi um acidente, nunca um atentado. A avioneta tinha 
tido uma avaria em voo e feito uma aterragem forçada, e não é que o Sá Carneiro se mete 
nessa mesma aeronave para chegar a um comício no Porto, porque as sondagens eram 
contra o candidato Soares Carneiro na eleição presidencial? Foi uma doidice, e que já se 
previa, pois, quando apareci na sede do PSD, as secretárias agarraram-se às minhas mãos a 
dizer “Ó Vasco, convença-o”, “Ó Vasco, salve-o”. (pp. 11-12) 

 
Ao longo da entrevista, a figura de Sá Carneiro emerge, por diversas vezes, frequentemente 
para se lhe referir de forma elogiosa. Mas é quase uma excepção, porque ninguém escapa às 
‘bicadas’ de VPV, mesmo aqueles por quem nutria grande admiração. De Mário Soares, a 
quem não poupa encómios quanto à sua envergadura política, haveria de referir este 
desencantado e irónico apontamento: 
 

O Dr. Soares foi um homem que me fez muito mal pessoalmente, mas teve a generosidade 
de me perdoar os favores que lhe fiz. (p. 19) 

 
Todavia, quando teve oportunidade de se auto-avaliar, não deixou de se mirar com idêntico 
rigor. Quando, depois de afirmar que “o que me faz falta hoje é ter escrito uma História de 
Portugal e não ter sido um politicote”, o entrevistador lhe perguntou se “em Portugal só pode 
haver politicotes”, respondeu: 
 

Não, de maneira nenhuma, mas acho que não sou homem de primeira grandeza. Para se 
ser um grande político, é preciso ter certas coisas: um grande temperamento e um grande 
carácter, e eu não tenho nem um grande temperamento nem um grande carácter. (p. 27) 

 
A Instituição Militar também merece uma apreciação interessada da parte de VPV. É uma 
visão de um civil que não fez serviço militar, mas que, na sua fundamentação imperfeita, marca 
alguns pontos que merecem ser recordados: 
 

O problema do Exército, que ainda se mantém hoje, é ter o armamento mais poderoso 
possível para desenvolver as suas capacidades técnicas e administrativas. Portanto, terem 
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a consideração cá fora que eles mesmos se atribuem lá dentro. Para dar uma imagem 
moderna, o caça F-16 que temos requer conhecimentos técnicos muito especiais, mas não 
damos mais importância à sofisticação de um piloto do que à de um economista. No 
entanto, comandar uma esquadrilha de F-16 é como dirigir uma fábrica – as competências 
técnicas sempre foram muito elevadas na Aviação e na Marinha. No Exército é mais difícil, 
porque as exigências técnicas não são muitas, e por mais sofisticado que seja um tanque 
nunca é como uma fragata ou um F-16. Os oficiais não têm o prestígio equivalente a outras 
profissões e isso foi sempre um problema para o Exército português, sobretudo por causa 
do obsoletismo do seu armamento – recorde-se que as fragatas já têm décadas, os 
submarinos não são de última geração e os F-16 são do início. (pp. 116-117) 

 
Depois, mais adiante, não se dando conta de algum contorcionismo cronológico, VPV, depois 
de recordar os tempos de Salazar e a sua relação com o corpo de oficiais das Forças Armadas, 
acrescenta este comentário: 
 

[Faço um parêntese: Eu conheci essa parte das Forças Armadas portuguesas; o Exército 
tem o Instituto de Altos Estudos Militares num sítio e num edifício muito bonitos e com um 
bar esplêndido. Foi assim que conheci o Exército todo a partir do 25 de Abril, pois 
chamavam-me para fazer conferências e pagavam-me bem, porque escrevia nos jornais, 
sabiam que era historiador e tinha estado em Oxford. E quando Ramalho Eanes foi eleito 
presidente da República – ele usava esses clubes –, convidavam-me muitas vezes para ir lá 
almoçar ou jantar com ele. Não havia mulheres, mas tinham boas louças. O Exército era 
assim e só mudou tudo com as guerras de Angola.] (p. 117) 

 
Sobre a Universidade, VPV descreveu o pensamento de Salazar em termos a que a forma 
coloquial da entrevista emprestou tonalidades expressivas e contundentes: 
 

O Salazar nunca permitiu que houvesse uma outra universidade, nem no Porto, apesar dos 
muitos pedidos, porque só o Estado podia criar universidades e por razões muito fortes. 
Achou sempre que o Porto estava tão perto de Coimbra que não precisava de uma 
universidade própria e na Universidade de Coimbra era ele a determinar que cursos 
existiam e a autorizar os novos – nunca permitiu que se ensinasse lá sociologia e ainda 
bem, porque são todos uns vigaristas –, e por aí fora. (p. 123) 

 
Do mesmo modo polémico se referiu ao ditador, em matéria de economia, sublinhando o receio 
que lhe causava a ideia de um enriquecimento do país: 
 

Pode não se acreditar, mas nos anos 50 o PIB português cresceu à volta de quatro a cinco 
por cento ao ano e nos anos 60 conseguiu chegar aos seis e sete por cento ao ano. 
Portanto, o regime salazarista teve muito sucesso económico, uma situação que Salazar 
não gostava, daí a célebre frase dele e bem genuína quando fala aos ministros sobre o 
desenvolvimento económico do país, com o qual estavam todos de acordo: “Se quereis 
enriquecer, então está bem, cedo às vossas pretensões.” Essa era a sua argumentação e 
insistiu muito nisso no fim do consulado, pois entendia que “no mundo moderno, quanto 
mais pobre era uma sociedade mais independente e autodeterminada podia ser, pois não 
tinha dependências do comércio nem do investimento internacional”. Isto é que era o 
verdadeiro Salazar, o que dissera “Devo à Providência a graça de ser pobre”, era ao mesmo 
tempo dizer que não era corrupto e, fundamentalmente, a afirmação de que a pobreza era 
uma virtude. (p. 130) 

 
Regressando ao caso específico das Forças Armadas, no contexto da guerra em Angola, Guiné 
e Moçambique, e do modo como Marcello Caetano geriu essa parte da governação, com 
implicações directas na queda do regime, VPV denota uma desconcertante ignorância da 
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componente militar. Para um homem com um doutoramento em História pela Universidade de 
Oxford, certamente formado na indispensabilidade da pesquisa documental que a disciplina 
implica, o que afirma sobre o corpo de oficiais parece saído de uma conversa de botequim, sem 
qualquer cuidado em ser preciso nas suas afirmações: 
 

Nesses dias críticos do Marcello, este só fez asneiras e teve lapsos do pior. Ele tinha um 
problema com o Exército em África: os que comandavam as tropas subiam muito 
rapidamente até tenente, mas depois ficavam nessa patente por muitos anos. Além de que 
o combate era rudimentar: a tiro de espingarda, com bazuca ou metralhadora pesada, 
longe da imagem que tinham do exército à americana, de onde se saía para empresas 
privadas com um bom salário. O exemplo de carreira dos nossos oficiais era esse; uns anos 
de escola do Exército, uns anos de alferes e dos postos mais baixos e o comando de uma 
companhia. Estavam preparados para fazer uma ou duas comissões, mas naquela altura já 
iam na quarta. Ou seja, o Marcello não tinha capitães que chegassem para liderar as 
companhias e havia duas soluções: uma, aumentar por meio da PIDE o número de oficiais 
que eram retidos para comandar companhias, o que era impossível para quem estava na 
terceira ou quarta comissão; outra, ainda mais perigosa, usar voluntários milicianos que 
secundavam os comandos das companhias. Essa promoção dos milicianos foi fatal para 
Marcello, porque criava uma reacção nos militares de carreira que estavam à espera de 
promoção após várias comissões de serviço. Esse foi um dos grandes argumentos para o 
25 de Abril, porque não há pior para os oficiais de carreira do que ver a tropa comandada 
pelos que consideravam ser mercenários. (pp. 177-178) 

 
O leitor que conhece esta importante parte da nossa história recente já deve ter-se beliscado, 
para ter a certeza de que não está a sonhar, deve ter rido (ou chorado) e pensado como é 
possível ser-se historiador encartado e debitar tantas enormidades em tão poucas linhas. É que, 
como julgo resultar claro, não se trata de malvadez reaccionária, mas de puro desmazelo 
intelectual, provavelmente como resultado de uma arrogância académica que deve considerar 
de baixíssimo valor o conhecimento das coisas militares.  
 
O à-vontade com que VPV conversava com João Céu e Silva parece ter produzido algum tipo 
de relaxe intelectual que afectou o rigor de algumas declarações, tratadas com o 
desprendimento com que se discute uma partida de futebol. Segundo o autor, “durante as 
quarenta e duas conversas para esta Uma Longa Viagem com Vasco Pulido Valente, revi a 
mítica garrafa de Bushmills de uma forma mais íntima, uma companhia de quase todas as 
sessões. Recordo que nas primeiras duas esse copo meio cheio esteve ausente, mas à terceira 
conversa passou a estar presente. Nada que atrapalhasse o desenrolar do seu raciocínio”. (p. 
122) 
 
Hum! 
 
David Martelo – Julho de 2021 
 
 
 
 
 


