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Um dia, há 38 anos atrás, um punhado de corajosos e determinados capitães, 

congregou vontades, agarrou a história e decidiu deitar borda fora um regime 

caduco e apodrecido por infindáveis injustiças, carrasco de uma Pátria, cujo povo, 

subjugado a uma vil opressão, ansiava ver-se livre e tornar-se igual entre iguais.   

 Um deles, o capitão Salgueiro Maia, numa sublime síntese do que germinava na 

inconformada alma de todos, na hora de arrancar para a ingente missão de que fora 

incumbido, convocou os seus homens, assim: 

 "Meus senhores, como todos sabem, há diversas modalidades de Estado. Os sociais, os 

corporativos e o Estado a que chegámos. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o 

Estado a que chegámos!" 

 Se estivesse entre nós o que diria hoje o nosso saudoso camarada Salgueiro Maia, 

ao assistir ao desmoronar de um sonho que quis e ajudou a tornar possível? 

 Quando chegamos a um estado em que as elites desta Pátria antiga, plagiando 

exemplos de abdicação passados, abdicaram do País que deveriam honrar, 

subjugando-o ao que os tempos e as conveniências se encarregaram de chamar 

mercados; 

 Quando, nessa postura de abdicação não hesitaram em permitir que gente 

estrangeira viesse aqui, à nossa terra, impor as Forças Armadas que este País pode 

ter; 

 Quando, no propósito anunciado de tornar mais pobre a generalidade da 

população, aceitaram e reforçaram receitas que supostamente deveriam cuidar 

deste País doente, sabendo-se de antemão que a dose e princípio ativo do 

remédio prescrito, votarão à pobreza e indigência a gente da nossa terra; 

 Quando, depois de generosamente ter colocado em risco a sua vida, dos homens 

que comandou e da sua própria família em busca de “melhor Estado” assistiria 

hoje às malfeitorias de uns quantos, que, às costas da democracia, 

despudoradamente sonegam o que deveria ser de todos para o entregar a alguns; 



 Quando se assiste à negação do sonho que acalentou, ao querer para esta Pátria, 

além da liberdade, uma efetiva democracia, não imaginando, nunca, que em seu 

nome, a justiça e equidade tão maltratadas pudessem ser, gerando um imenso 

mar de gente sem emprego, em que se espezinham direitos arduamente 

conquistados numa lógica que configura um autêntico retrocesso civilizacional e 

em que mais e mais se assiste à subtração dos rendimentos de cada um, 

roubando-lhe a possibilidade de uma vida digna; 

 Quando, enquanto tudo isto vai acontecendo, ninguém é responsabilizado por 

criminosas e irresponsáveis práticas que concorreram para o estado a que isto 

chegou, num ambiente de completa impunidade, assistindo-se ao obsceno 

enriquecimento de uns à custa de todos, gerando-se uma maior desigualdade de 

que tragicamente este País é campeão. 

 Enfim, muitas e trágicas razões a que, infelizmente, se poderiam acrescentar outros 

motivos que deixariam triste e amargurada uma alma generosa como a do nosso 

camarada Salgueiro Maia.  

 Mas, o que resta desta democracia amputada, ainda nos promete alguma 

esperança quando num crescendo, vamos assistindo à afirmação prática do exercício do 

direito de cidadania de um povo que, cada vez mais, vai tomando consciência do seu 

direito à dignidade e da necessidade de agir para que possa ser alterado o estado a que 

tudo isto chegou. 

 Nós, na AOFA, tudo faremos para honrar a gesta heroica protagonizada por ti, 

Salgueiro Maia, e outros heroicos capitães, para que esta Pátria antiga possa ser 

resgatada da avidez de uns quantos tornando-a pertença daqueles de quem nunca 

deveria ter sido subtraída.  

 
Obrigado camarada Salgueiro Maia. 
 
VIVA PORTUGAL 

VIVA A LIBERDADE, A DEMOCRACIA E OS IDEAIS QUE AS TORNARAM POSSÍVEL!      

 


