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É sabido que NINGUÉM tem 100% de isenção nas opiniões que 

emite. NINGUÉM! Todos nós transmitimos em parte, sem querer ou 

por querer, ou a duas coisas, o que de facto nos vai na alma, no nosso 

sentimento profundo. Por isso, o sentimento que nutrimos por este ou 

aquele partido, por esta ou aquela filosofia, está sempre presente nas 

nossas manifestações. A AOFA é, e sempre foi, um órgão colegial, 

democrático, onde todas as sensibilidades do espectro político-social 

português sempre tiveram voz activa. Tal, é condição indispensável 

para que, pelo menos eu, possa lá continuar. Por outro lado, não tenho 

certezas absolutas sobre as fronteiras que existam entre a defesa dos 

interesses sócioprofissionais dos nossos associados (AOFA) e a vida 

política portuguesa, e até mundial. Como sabeis, o facto de 

simplesmente estarmos vivos ..., é um acto político, porque somos 

cidadãos e, como tal, com direitos, deveres e obrigações! Sobre o 

manifesto da A25Abril, recusando-se a participar nas cerimónias 

oficiais na AR, direi tão-somente que também não concordo com as 

políticas de há três décadas, políticas que nos levaram à degradação 

das condições sócio-profissionais dos portugueses em geral, e dos 

militares em particular. Sim, às POLÍTICAS! Porque foram as 

políticas implementadas que impediram o desenvolvimento de 

Portugal e degradaram as poucas condições sócio-profissionais 

adquiridas! E quem implementou tais políticas? TODOS NÓS 

SABEMOS QUEM FOI! Por isso, há que falar, há que denunciar..., 

até que a voz nos doa (!), e não ficarmos (pactuando) num acomodado 

recato, porventura assobiando para o lado, fingindo ignorar o 
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descalabro sócio-profissional que grassa em Portugal. Não tenhamos 

medo de melindrar quem nos explora, quem nos ignora, quem nos 

ofende, quem nos rouba, quem não considera os outros como seus 

semelhantes no direito à vida, ao trabalho, a uma vida digna! 

A sabedoria popular é infinita, retratando estas situações: "Quem cala 

consente"; "Quem não se sente não é filho de boa gente", "A denúncia 

é a arma do pobre"; "Dos fracos não reza a história"; "Quem seu 

inimigo poupa, nas mãos lhe morre"; "Deseja aos outros o dobro do 

que eles para ti desejam"; "Não guardes para amanhã o que podes 

fazer hoje". Só é pena que não haja justiça em Portugal, para prender 

todos os gajos que nos andaram a roubar. Vejam o exemplo da 

Islândia! 

Pessoalmente
1
, embora magoado e ferido, nunca deixei de acreditar que a 

História caminha no sentido da libertação do homem, e que a esperança é 

capaz de ter sempre razão. A esperança não como uma questão de fé, sim 

como fisionomia da paixão. A esperança como uma ideologia, não como um 

dogma. 

O 25ABRIL estará vivo enquanto lutarmos pelos seus valores! 

Viva o 25 de Abril, Vivam as FAs, Viva PORTUGAL! 

Paulo Martins 

CTEN Res. 

 

                                                           
1
 Por Baptista-Bastos, em “Para lá do arco-íris” 


