
        Assembleia da República - Palácio de S. Bento - 1249-068 Lisboa - Telefone: 21 391 7592 - Fax: 21 391 7459 

Email: bloco.esquerda@be.parlamento.pt - http://www.beparlamento.net/ 1 

Grupo Parlamentar 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

PROJETO DE VOTO N.º 468/XIV/2.ª - DE PESAR PELO FALECIMENTO 

DO TENENTE-CORONEL MARCELINO DA MATA 

 

O projeto de voto de pesar apresentado insiste na tese de Marcelino da Mata como “um 

dos oficiais mais condecorados do Exército português”. Esta afirmação, que omite 

completamente o contexto político em que a quase totalidade das condecorações 

aconteceram, é uma forma parcial de contar a história deste militar português. Esta 

omissão é, em si, uma posição política que normaliza o contexto ditatorial e da guerra 

colonial em que os feitos militares foram aclamados pelas hierarquias militares e 

políticas. 

A escolha de contar o percurso apenas de forma parcial pretende omitir várias 

acusações que pendem sobre a conduta militar e humana de Marcelino da Mata. Vários 

militares, reconhecidos pelo regime democrático, que conheceram de perto o percurso 

de Marcelino da Mata, não têm qualquer dúvida em classificar como “crimes de guerra” 

os atos pelos quais a ditadura condecorou o militar. 

O processo de promoção de Marcelino da Mata pretende revisitar e normalizar as 

atrocidades cometidas em contexto de guerra colonial. Esta tentativa de reescrever a 

memória histórica do país é um insulto a todas e todos que lutaram pela liberdade, em 

Portugal e nos países africanos ocupados, e construíram a democracia no nosso país. A 

apresentação deste voto é uma vergonha para o Portugal de Abril, pretende transformar 

em herói nacional um militar que levou a cabo crimes de guerra. O Bloco de Esquerda 

repudia veementemente esta intenção, motivo pelo qual votou contra o projeto de voto 

de pesar. 

Assembleia da República, 18 de fevereiro de 2021. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda, 
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Pedro Filipe Soares; Beatriz Dias; Mariana Mortágua; Jorge Costa; Alexandra Vieira; 

Fabíola Cardoso; Isabel Pires; Joana Mortágua; João Vasconcelos; José Manuel Pureza; 

José Maria Cardoso; José Soeiro; Luís Monteiro; Maria Manuel Rola; Moisés Ferreira; 

Nelson Peralta; Ricardo Vicente; Sandra Cunha; Catarina Martins 

 


