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Senhor Chefe do Estado-Maior do Exército, 

Senhores Generais, 

Senhores Oficiais, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Caro Brigadeiro-General Xavier Ferreira de Sousa, 

 

É, para mim, um grande prazer recebê-los, hoje, aqui, neste palácio 

cheio de história, que é património comum de França e de Portugal. 

A “Médaille de la Défense Nationale”, com que será condecorado o 

Brigadeiro-General Xavier Ferreira de Sousa, destina-se a recompensar 

os serviços prestados por militares no activo ou por civis, no âmbito da 

sua participação nas actividades operacionais ou de preparação 

operacional das Forças Armadas, assim como nas intervenções de 

ajuda às populações. 

A cerimónia de hoje é de um grande significado, pois simboliza os laços 

antigos e estreitos que unem os Exércitos dos nossos dois países. Esta 

relação forte, baseada no mesmo ideal de paz e de segurança no 

mundo, manifestou-se em muitas ocasiões no passado, quer, por 

exemplo, através das nossas escolas de tropas aerotransportadas quer, 

mais recentemente, nos teatros de operações na Europa, na Ásia e, 

agora, em África. Os nossos países partilham, de facto, as mesmas 

preocupações, relativamente a um contexto estratégico actual 

extremamente complexo, que exige, mais do que nunca, que 



trabalhemos juntos para garantir, não só a estabilidade na Europa, mas 

também a estabilidade dos países mais próximos, a longo prazo. 

Foi o que o Brigadeiro-General Xavier Ferreira de Sousa soube 

perfeitamente perceber. Quando chefe da Divisão de Cooperação, 

Operações, Informações, e Segurança, do Estado-Maior do Exército, 

ajudou esta embaixada e, particularmente a missão de defesa, a 

desenvolver um alto nível de cooperação bilateral. Consciente das 

apostas na nossa relação bilateral, o Brigadeiro-General Xavier Ferreira 

de Sousa esforçou-se, sempre, por facilitar, promover e enriquecer as 

ações de cooperação entre nossos Exércitos. Conseguiu, assim, manter 

e desenvolver as ações de cooperação entre nossos pára-quedistas e 

os nossos centros de treino de combate em áreas urbanas, apesar de 

fortes constrangimentos orçamentais. 

Ciente das potencialidades proporcionadas pela cooperação bilateral, o 

Brigadeiro-General Xavier Ferreira de Sousa desempenhou um papel 

muito importante na realização da primeira reunião de Estados-maiores 

entre os nossos Exércitos, em 2014, e preparou também a segunda, de 

2016.  

É nos dois planos de cooperação bilateral, resultantes destes dois 

encontros, que nos apoiamos para fomentar cada vez mais e a longo 

prazo, a interoperabilidade, tão útil nos teatros de operações africanos, 

como no Mali e na República Centrafricana, onde as nossas tropas, 

juntas, combatem e conduzem o desafio da formação das forças 

africanas de segurança. 

No futuro, esta interoperabilidade franco-portuguesa será, também, 

essencial no estabelecimento da “Very High Readiness  Joint Task 

Force” da NATO, para o alerta de 2022.  



A preparação do futuro é, igualmente, ilustrada pelos muitos 

intercâmbios entre academias militares, incluídos nos planos de 

cooperação. Convém, a este propósito, sublinhar o quanto estes 

intercâmbios são fundamentais para o conhecimento profundo dos 

nossos dois Exércitos, dos seus procedimentos e modos de acção. Este 

conhecimento manifesta-se no terreno, nas operações e contribui para a 

interoperabilidade entre as nossas forças. 

De facto, este objectivo de interoperabilidade não reside unicamente na 

compatibilidade técnica dos nossos equipamentos mas, sobretudo, na 

compreensão dos Homens e das suas respectivas culturas. 

Foi para traçar e abrir este caminho que o Brigadeiro-General Xavier 

Ferreira de Sousa contribuiu grandemente. 

Pela alta qualidade de serviços prestados e pelo investimento 

permanente e produtivo para fortalecer os laços entre os nossos 

Exércitos, o Brigadeiro-General Xavier de Sousa merece particularmente 

que lhe seja atribuída, a título excepcional, a Medalha francesa da 

Defesa Nacional, grau “Ouro”.  


