COMUNICADO
TANCOS! ALEGADO FURTO DE ARMAMENTO É, CADA VEZ MAIS, O FACTO DE MENOR GRAVIDADE!

Em junho de 2017, há, portanto, mais de um ano, alegadamente terá sido furtado dos Paióis
Nacionais de Tancos, um conjunto de armamento e munições à guarda do Exército Português.
A confirmar-se esta ocorrência, o que apenas se pode afirmar após o apuramento cabal daquilo
que verdadeiramente possa ter acontecido, responsabilidade que apenas e só cabe às
autoridades judiciais competentes determinar, com a imprescindível colaboração empenhada
do Exército, trata-se objetivamente de um acontecimento grave, cujas causas, mas também as
consequências, importará determinar com o maior rigor e transparência.
Importa pois desde já clarificar que a utilização do conceito “alegadamente” se nos revela
perfeitamente apropriado dado que em circunstância alguma a Associação de Oficiais das
Forças Armadas (AOFA) ousa sequer fazer afirmações sobre as quais não tenha uma razoável
margem de garantia de não estar a contribuir para alimentar querelas partidárias ou o agudizar
de uma inusitada histeria coletiva, infelizmente de consequências cada vez mais evidentes, por
bem determinadas, mas igualmente de consequências adicionais ainda imprevisíveis.
Releve-se que, desde a primeira hora, a AOFA, não se escusou, sendo contudo para tal muito
solicitada pela generalidade dos Órgãos de Comunicação Social (OCS), a expressar de forma
responsável o seu parecer sobre este incidente, que afirmámos convictamente que, dada a
sensibilidade da matéria, importaria (e continua a importar!!!) dar o necessário espaço e tempo
a “quem de direito” (as Autoridades Judiciais competentes) para que os factos fossem
devidamente apurados, as causas determinadas, os responsáveis, a todos os níveis,
devidamente identificados e, não menos relevante, que as inevitáveis consequências fossem
limitadas (não confundir com a ocultação seja do que for). Foi esta e continua a ser esta a nossa
posição!
Clarificada, esperemos que de forma definitiva, a atual posição da AOFA sobre o denominado
“incidente de Tancos”, importará pois reter que a AOFA não produzirá, pese o imenso respeito
pelo trabalho dos OCS, quaisquer declarações adicionais, as quais nesta fase, apenas
contribuiriam, mais do que esclarecer e informar, para alimentar polémicas, para fomentar
guerrilhas político-partidárias, para adensar cortinas de fumo sobre a Instituição Militar. Neste
quadro, seria natural e particularmente visado o Exército Português, Instituição que a todos
deve merecer o maior respeito, admiração, reconhecimento e mesmo agradecimento pelo
historial que apresenta, bem patente nos incomparáveis Serviços que ao longo de centenas de
anos de existência tem realizado, e continua a realizar, em prol de Portugal e dos Portugueses.
Adicionalmente, e com profunda tristeza nos sentimos na necessidade de o referir, o “incidente”
de Tancos e o alegado furto que o mesmo pode encerrar, reiterando que em nada contribuímos
ou contribuiremos para escamotear a possível gravidade desta ocorrência, corre o seriíssimo
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risco de, a breve prazo, se é que tal já não se verifica nesta altura, tornar-se em todo este
processo, em si mesmo, o facto de menor gravidade.
Sem que propositadamente recorramos a exemplos concretos, infelizmente por todos bem
conhecidos, tantas e tantas vezes de forma extemporânea, precipitada e consequentemente
irresponsável, em “praça pública”, e que levariam a que esta comunicação tivesse certamente
um número de páginas dissuasor da sua leitura generalizada, o que naturalmente iria contra o
objetivo a que nos propomos, atente-se ao seguinte:
1. Reiterando que é nas Autoridades Judiciais e, genericamente, na Justiça Portuguesa que a
AOFA, bem como, queremos acreditar, a generalidade dos nossos concidadãos, continua a
depositar a confiança de que “em nome dos Portugueses” a justiça é aplicada, recorrendose para tal a todos os meios Humanos, Logísticos, Tecnológicos, de Conhecimento e de
Coordenação existentes, como classificar senão de enorme gravidade os inúmeros
episódios que têm vindo a público sobre as “quezílias”, “desconfianças” e aparentes (ou
reais?) “descoordenações” entre a Polícia Judiciária Militar (PJM), a Polícia Judiciária (PJ) e
o Ministério Público (MP)? Quais as mazelas que para mal dos Portugueses persistirão no
futuro mais ou menos longínquo, e muito para lá do “episódio de Tancos”? E quantas vezes
antes do “episódio de Tancos” terá a mais pura e desejada aplicação da justiça sido afetada
com prejuízo evidente daqueles em cujo nome deve e tem de ser aplicada?
2. Como classificar senão de enorme gravidade, por reiterada, já estafada, a constatação
diária da violação do segredo de justiça, sem que, em contrapartida e por atos igualmente
tão visíveis na “praça pública” os responsáveis de tais atos sejam clara e inequivocamente
identificados, responsabilizados e exemplarmente punidos? De tão frequentes, mesmo
vulgares, que tais atos se tornaram e dada a impunidade que se verifica, é cada vez mais
legítima a pergunta “a quem afinal interessa este estado de coisas”?
3. E da enorme gravidade com que, já praticamente sem reação e salvo honrosas exceções, o
que é um indicador cada vez mais negativo num Estado de Direito Democrático, se assiste,
reiteradamente, à auto-desresponsabilização, desde há décadas, dos mais altos detentores
de Cargos Políticos em relação a tudo, e infelizmente não é pouco, o que corre mal nas suas
áreas diretas de responsabilidade, mais parecendo que a suas missões são as de levar, custe
o que custar, até final os seus mandatos, bastando para tal que “a cada situação” tenham a
habilidade de fazer corresponder “um ou vários” bodes expiatórios?
4. E, salvaguardando as questões inerentes, plenamente justificadas, de procura incessante de
dados para produção de informação que objetivamente se pretende e exige apenas e só
como fidedigna, mas nunca de forma atentatória dos preceitos legalmente instituídos, os
quais, sem exceção, todos estamos obrigados a respeitar, como classificar senão de uma
enorme gravidade aquilo a que diariamente vamos assistindo por parte de alguns OCS,
infelizmente em número crescente, para os quais, com o objetivo único de “vender” não
olham a meios para atingir os fins?

5. E que dizer da enorme gravidade que advém das consequências, plasmadas no papel
crescentemente ingrato desempenhado perante contradições insanáveis, condições e
interesses inconciliáveis, pelas Chefias Militares? Não estando em causa, é importante que
o expressemos de forma absolutamente transparente, por convicta, a subordinação das
Forças Armadas ao Poder Político, é cada vez mais evidente o antagonismo, logo sem
quaisquer pontos de interceção, de interesses entre a “toda poderosa” Economia que rege
de forma inflexível e cega os interesses defendidos / impostos interna e externamente pelos
diversos “Poderes Políticos” e os Valores, Princípios, e necessidades pelas quais se rege a
Instituição Militar como um todo e muito particularmente os mais legítimos interesses,
direitos e expectativas dos Militares, tendo sempre e só em vista, aquilo que para todos nós
é absolutamente “sagrado” e se constitui “simplesmente” no foco no cumprimento da
missão. Às Chefias Militares, a manter-se o atual estado de coisas, consubstanciado na sua
nomeação da exclusiva responsabilidade por parte do Poder Político, consequente e
inevitavelmente determinada pelos interesses que lhe estão subjacentes, está e estará cada
vez mais reservado o papel de auto-conflito permanente de conciliação improvável entre a
lealdade que se exige a quem as nomeia e a defesa intransigente dos interesses da
Instituição Militar e, muito particularmente, do conjunto das Mulheres e Homens que
prestam Serviço a Portugal nessas mesmas Forças Armadas. Os Homens por muito
experientes, abnegados, motivados e dedicados que sejam às suas causas, não deixam por
esse facto de ser Homens com virtudes e defeitos, não se conhecendo um único caso em que
das suas virtudes conste a de Super-Homem. Os demasiados anos que o modelo vigente já
leva, de há muito comprovaram não ser o adequado às reais necessidades daquilo que
verdadeiramente tem de relevar; Os Superiores Interesses de Portugal e dos Portugueses.
Havendo o mínimo interesse em rever e reverter esta realidade, não faltam modelos bem
estudados e publicamente conhecidos (entre outros, os caminhos apontados pelo General
Loureiro dos Santos são prova cabal disso mesmo).
6. Como a AOFA, e felizmente um vasto conjunto de outras Entidades e Cidadãos mais ou
menos anónimos sistematicamente vêm referindo, o aproveitamento despudorado e
irresponsável de situações como a de Tancos, visando criar alarmismos na população e
enfraquecer a Instituição Militar, combinados que são com as opções políticas das últimas
décadas de desinvestimento constante nas Forças Armadas, mais não visam que
propositadamente descaracterizá-las, desequilibrá-las e, a curto/médio prazo, torná-las
absolutamente residuais, caminho que bem conhecemos e que, esse sim, levará a uma
situação de enorme gravidade deixando o nosso país cada vez mais vulnerável a interesses
que definitivamente não são os dos Portugueses. A AOFA prosseguirá incessantemente a
estratégia de denúncia desta realidade que nos vai sendo paulatinamente imposta a coberto
de campanhas que tanto têm de bem articuladas, como nefastas, de desinformação e
manipulação dos Portugueses.
É pois chegado o tempo de arrepiar caminho e inverter o percurso de desastre cada vez mais
anunciado e por todos (os que o pretendem, mas sobretudo os que lutam para o evitar)
perfeitamente percetível.

O denominado, e bem, pilar dos pilares que se constitui a Instituição Militar, na defesa da
Soberania do Estado Português e dos Superiores interesses de Portugal e dos Portugueses
não pode, em circunstância alguma, ser minimamente abalado e é obrigação de todos, sem
exceção, defendê-lo até às últimas consequências. Tal passará também, pelo esclarecimento
cabal e célere de todas as situações que, como no caso de Tancos, ocorreram ou venham a
ocorrer, limitando danos, determinando as causas e eventuais responsáveis, a todos os
níveis, Militares e Políticos, atuando em conformidade com a gravidade, alcance e dimensão
das responsabilidades de cada um.
Muito há a fazer para alterar o estado das coisas. De muitas coisas e de muitas situações. A
prossecução nos caminhos do convívio com a ilegalidade, da impunidade, do “vale tudo”, da
auto-desresponsabilização leva a que infelizmente casos como o de Tancos e o alegado furto
de armamento e equipamento se tornem rapidamente no facto de menor gravidade, por
muito grave que o possa ser.
Portugal e os Portugueses merecem Muito Mais e Muito Melhor!
Lisboa, 19 de julho de 2018
O Presidente

António Augusto Proença da Costa Mota
Tenente-coronel

