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HOMENAGEM PÚBLICA  

DA AOFA A  

SALGUEIRO MAIA 

(25ABR2013) 

 

 

Sr. Presidente da C.M. Santarém (Ricardo Gonçalves) 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Santarém 

Sra. D. Natércia Salgueiro Maia, 

Camaradas e amigos, 

Cidadãs e cidadãos presentes. 

   

A Associação de Oficiais das Forças Armadas, elegeu como referência da sua missão e dos seus objectivos, um 

momento que é a essência e a síntese do patriotismo e do heroísmo, da entrega e da partilha, do humanismo e do 

respeito, da convicção e da esperança, da verdade e da afirmação. E é aqui, que marcamos esta referência desde a 

primeira hora, nesta data, nesta cidade e com este homem, Salgueiro Maia.  

 

Por ser de justiça, expresso o nosso agradecimento ao Sr. Dr. Ricardo Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal 

de Santarém, por proporcionar mais uma vez a nossa presença, integrados nas celebrações do 25 de Abril, que o 

município promove. Ainda, uma palavra de apreço e especial saudação às gentes escalabitanas que reiteradamente 

se empenham e se unem num momento de elevado simbolismo, constituindo a sua participação um estímulo ao 

reforço do espírito da liberdade e da construção de uma sociedade inclusiva e participativa, justa e íntegra, 

representativa da vontade colectiva. 

 

O percurso longo desta nação, tem a virtude de nos mostrar com o passado, aquilo que o presente nos guarda 

para o futuro. E esta nação afirma-se na sua identidade; do seu povo e do seu território, mas também no respeito 

pelas regras, pelas leis e pela palavra dos homens. Uma nação não se rende, não se voluntaria à opressão e não se 

entrega à subjugação, porque esse é um papel somente desempenhado por cobardes e por traidores.  

 

A consistência da sociedade resulta igualmente da solidez das instituições. Estas, por sua vez, são a imagem do 

carácter de quem as representa e as conduz. Sempre que se alheiam dos princípios e valores e favorecem o 

interesse particular, comprometem o coletivo e desvirtuam a sua missão. Uma evidência cada vez mais atual, numa 

sociedade sem tutor, desprotegida, violentada e órfã, à qual os protagonistas condescendem silenciosamente no 

discurso da inevitabilidade da degradação das condições de vida, da retirada dos direitos, liberdades e garantias, 

daqueles que, afinal, nunca viveram acima das suas possibilidades. “Coisas” dos fracos que não reza a história. 

 

O virtuosismo e a determinação de Salgueiro Maia e de todos quantos o acompanharam, militares e civis, tornaram 

em realidade um sonho, partilhado sem egoísmos, oportunismos ou falsidades. 

 

Acreditaram que era possível! 
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Mas de repente, o valor das pessoas foi sumariamente sentenciado e desprezado o suor e os sacrifícios de uma 

vida, de gerações; quebrou-se a confiança e a coesão. E em nome de quê? De quem? Com que finalidade? É esta a 

medida da afirmação de uma nação? Seguramente, que da portuguesa não! E se há compromissos a honrar é com 

Portugal e com os portugueses. 

 

Não existem opções quando se exige a escolha entre o sonho e a indigência. O caminho, o único que conhecemos 

e percorremos, é árduo, com enormes exigências, com sacrifícios, compromissos e responsabilidades, merecendo 

um empenhamento permanente. Tudo o resto, é a aceitação de uma rendição incondicional, da desistência da vida, 

da desmotivação, de fracassos e derrotas. É importante afirmar, como fez Salgueiro Maia, que o futuro é nosso e 

só de nós depende e que as vontades alheias de apropriação de um património, que é, e será sempre coletivo, não 

vingarão. Apenas sobra a vontade única de acreditar e que é possível todos os dias fazer renascer Abril.  

 

Sr. Presidente: 

Bem-haja pela iniciativa que preserva e à qual dá continuidade. Esta breve e singela homenagem é um tónico que 

nos desperta para uma desejada inevitabilidade: a de um melhor futuro e lamentamos que não se repita 

diariamente, hoje mais do que nunca, em que os trilhos da ética da moral e dos valores foram sumidos.  

 

Por ser também de inteira justiça, deixamos expresso o desejo que naturalmente merece, privilegiado junto das 

gentes que optou por servir, que a melhor forma de honrar e prestar homenagem ao nosso Salgueiro Maia e a 

todos os que, com ele, acalentaram o sonho de ver a democracia verdadeiramente exercida, é, na medida em que 

esteja ao seu alcance, fazer do 25 de Abril uma data repetida todos os dias na busca de mais e melhor democracia, 

e concretização dos objectivos a que se propôs. 

 

Um último e especial agradecimento à Sra. Dra. Natércia Salgueiro Maia pela entrega e dedicação na preservação 

dos ideais de Salgueiro Maia, com o qual partilhou os anseios e as emoções da alvorada de 25 de Abril. 

Bem-haja, pela sua perseverança e exemplo.  

 

Pela herança e pelo futuro, 

 

Viva Santarém! 

Viva o 25 de Abril!  

Viva Salgueiro Maia! 

Viva a democracia e a liberdade! 

Viva PORTUGAL e os PORTUGUESES! 

 

 

 


