
Caros Camaradas 

Por razões de ordem pessoal e com grande pena minha, não me é possível estar aí 

convosco neste aniversário da AOFA, numa iniciativa e num local cheio de significado 

face ao momento difícil que os militares e os portugueses vivem atualmente, talvez um 

dos mais difíceis da nossa história recente.  

Um cumprimento muito especial à Exma. Sra. Natércia Salgueiro Maia, viúva do 

saudoso capitão de Abril, que muito nos honra com a sua presença pelo que a mesma 

significa. Figura ímpar da nossa história recente, Salgueiro Maia, constitui para todos 

nós, principalmente neste momento difícil porque passamos, uma fonte de motivação 

e um exemplo a seguir de determinação, abnegação, verticalidade e patriotismo. 

Quero agradecer a distinção com que me quiseram honrar e dizer-vos que nada mais 

fiz que por em prática os meus princípios, muitos daqueles que ainda consegui 

partilhar na minha vida militar, praticando os valores da camaradagem, da 

solidariedade e da lealdade para com todos, mesmo para com aqueles que se 

cruzaram com a associação, mas sem nunca abdicar da defesa do respeito e da 

dignidade que todos os militares e ex-militares merecem face a tudo o que ao longo da 

nossa história fizeram de forma honrada por Portugal. 

Aproveito a oportunidade para felicitar e agradecer o empenho de todos os atuais 

titulares dos órgãos sociais da AOFA, nas pessoas do Exmo. Almirante Castanho Pais, 

do Coronel Vasco Lourenço e do Coronel Manuel Cracel, pela defesa incansável das FA 

e dos seus militares que tão patrioticamente as serviram e continuam a servir. 

Patriotismo que se reafirma na defesa intransigente das FA e de quem as serve mas 

que, ao contrário do que alguns gostariam, não significa militares acéfalos nem 

apolíticos quando alguns sistematicamente os hostilizam e desconsideram, novos e 

velhos, soldados ou generais. 

Nós, ao contrário do que alguns gostariam, conseguimos distinguir o bem do mal, 

conseguimos ver a dualidade de critério que a urgência da situação financeira que o 

país vive suscita naqueles que facilmente nos confiscam salários e pensões mas que se 

mostram incapazes de denunciar contratos ruinosos para o país ou de cuidar da justiça 

para esta ser capaz de chamar a si aqueles cuja riqueza inexplicável acumulada nos 

últimos trinta anos se confunde com a dívida que todos somos agora obrigados a pagar 

em prejuízo daquelas que efetivamente assumimos.   

Aos que insistem em nos humilhar e condicionar, àqueles que tornam o país cada vez 

mais pobre mas que consideram os militares e os portugueses, em geral, como ricos e 

privilegiados, importa dizer-lhes, tendo presente o lema “A Pátria honrai que a Pátria 

vos contempla”, que a Pátria jamais contemplará a incompetência e o fanatismo 

daqueles que leviana e reiteradamente enjeitam os valores sociais e humanos. 



Bem hajam todos aqueles que no prejuízo das suas vidas continuam a trabalhar, de 

forma firme e determinada, na defesa de todos nós. 

Viva a AOFA 

Vivam os oficiais e demais militares das FA 

Vivam os Portugueses 

Viva Portugal 


