
 
 
 
 

 
A O F A  -  A s s o c i a ç ã o  d e  O f i c i a i s  d a s  F o r ç a s  A r m a d a s  

Rua Infanta D. Isabel, nº 27-C,   2780-064 Oeiras       Tel: 21 441 77 44 -  Fax:  21 440 68 02   E-mail geral@aofa.pt 
Apartado 2869 – 1122-001 Lisboa                                                                               Internet home page www.aofa.pt  

 
 
 
 

 

 
 

    
AOFA 

 
 Associação de  Oficiais 

      das Forças Armadas 

 
 
 
 
 
 
 

SAUDAÇÃO DE BOAS VINDAS 

 
Caros camaradas 

Coube aos militares, pela mão dos Capitães de Abril, o mais heróico gesto da história recente 

do nosso País. 

Com uma imensa e destemida coragem empreenderam a missão maior das suas vidas ao 

restituírem a liberdade e democracia aos Portugueses. E assumiram-no com modéstia e 

contenção, recusando honrarias, muitos deles afectados naquele que deveria ser um percurso 

normal nas Forças Armadas por se constituírem exemplos incómodos para algum poder que 

entretanto se foi instalando.  

É com imenso orgulho que, nós, Associação de Oficiais das Forças Armadas, que nos 

revemos no legado dos Capitães de Abril, damos as boas-vindas dos Oficiais aos camaradas 

que vieram, alguns de bem longe, associar-se aos 40 anos de uma data que marcou o País e, 

indelevelmente, influenciou os acontecimentos na Europa. 

Podemos dar público testemunho de que Portugal mudou para melhor nestes 40 anos. 

No entanto, também é nossa obrigação alertar quem nos vem envolver num abraço de 

fraterna Solidariedade e de indiscutível comunhão nos ideais da Democracia, que os sorrisos 

de Alegria e Esperança que rasgavam o rosto dos Portugueses em 25 de Abril de 1974, foram 

substituídos, aos poucos, por dúvidas e incertezas quanto ao futuro. Dúvidas reflectidas num 

presente em que aqueles que foram encarregues de cuidar dos interesses da comunidade que 

os elegeu mais parece servirem interesses de estranhos, rasgando valores como a fraternidade 

e a solidariedade e, no seu lugar, semeando o desemprego, a fome e a desesperança. 

E em que os militares são alvo de desconsideração permanente, mais parecendo que está 

em curso um acerto de contas com os responsáveis pelo sonho acalentado há quatro décadas 

atrás.      

Sabemos que, pela Europa, idênticos e preocupantes sinais são visíveis. 

Como militares e legítimos herdeiros dos heróicos camaradas que se abalançaram no 

sonho de há 40 anos atrás, somos, por juramento, os garantes do cumprimento das Leis e da 

Constituição da República Portuguesa. Por essa via da Democracia e da Justiça. Por isso 

sabendo-nos credores da confiança dos concidadãos a quem servimos, alimentamos a 

esperança de que, em democracia, todos juntos, saberemos ser capazes de ultrapassar a 

imposição de um presente que nos procura usurpar a capacidade de povo soberano e de 

encontrar caminhos em que, a todos, seja dada a possibilidade de viver com dignidade.   

 

Contamos convosco! 

Contem connosco! 

 
                                        

 


