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A TODOS OS PROFESSORES 

PALAVRAS DA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS 

(Manifestação Nacional dos Professores! Lisboa, 11 de fevereiro de 2023)  

 

- Estamos a poucos meses de comemorar o 50º aniversário da Revolução de Abril de 1974! 

- Obra de Militares, coroada de amplo sucesso porque em poucas horas todo o Povo (e os Militares 

também são Povo porque dele emanam) se uniu, daí resultando a célebre e imbatível união POVO-

MFA, que se personifica num inquestionável “O Povo Unido jamais será vencido”! 

- Hoje os mesmos Militares, aqui representados pela Associação de Oficiais das Forças Armadas 

(AOFA), estão convosco no único local onde podemos, gostamos e se impõe que estejamos. Ao lado 

da Comunidade Educativa, muito particularmente dos Professores, por uma Escola Pública Universal, 

de Qualidade e com Futuro! E para que este desígnio se cumpra há que reconhecer a Dignidade e 

valorizar Pessoal e Profissionalmente os Professores e os restantes atores educativos!   

- A Escola Pública Universal, com Qualidade, Tendencialmente Gratuita em todas as fases e níveis 

de aprendizagem é uma das conquistas de Abril e está constitucionalmente defendida! E é missão 

permanente de todos, cumprir Abril!  

- Tal como há 50 anos de forma espontânea e imediata o POVO de juntou aos seus Militares, hoje 

só aqui podíamos estar junto aos Professores. Mas para além desta União, Coesão, Solidariedade e 

Camaradagem dos Militares para com os Professores, diversas outras razões muito relevantes nos 

impelem de aqui estar. 

- Registe o Senhor Presidente da República, registe o Governo, registe a Comunidade Educativa, 

e registem até alguns militares, felizmente uma minoria, que ao longo das últimas horas questionaram 

de forma crítica a nossa presença hoje aqui e mesmo os comunicados de apoio aos Professores a que 

a AOFA deu à estampa nos últimos dias! 

- Os Militares estão aqui porque o nosso Juramento nos determina o papel de Guardiões da 

Constituição. E porque a Educação e a Escola Pública são bens inalienáveis e protegidos 

constitucionalmente e estão evidentemente em causa, aqui estamos a sinalizar quem de direito que 

estamos muito atentos e, como hoje é bom exemplo, estaremos atuantes!   

- Os Militares estão aqui porque concordam incondicionalmente com as reivindicações dos 

Professores, muitas delas transversais às nossas próprias reivindicações (desregulação de carreiras, 

precariedade, remunerações baixíssimas e desadequadas às responsabilidades e formação, exigência 

da contagem integral dos tempos de serviço efetivamente prestados e que foram, E CONTINUAM, 

congelados, sistemas de avaliação injustos que funcionam como ferramentas intimidatórias e 
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manipuladoras, em vez de se constituírem como ferramentas de verdadeira avaliação do mérito e 

melhoria do funcionamento das Instituições como a Escola Pública ou as Forças Armadas….) 

- Os Militares estão aqui porque recusam pactuar com a “espertice saloia” da técnica do “dividir 

para reinar” e só há uma forma de a combater! SER COERENTE! SER SOLIDÁRIO! ESTAR AQUI 

HOJE! De forma categórica, frontal e leal, sem tibiezas, a olhar-vos nos olhos para vos dizer que vos 

apoiamos incondicionalmente!  

- Os Militares estão aqui porque como cidadãos temos milhares de familiares e amigos que 

integram a comunidade educativa, como Profissionais, e estamos FARTOS, MESMO FARTOS, de os 

ver desmotivados, tristes, desiludidos, forçados, É BOM QUE SE DIGA, FORÇADOS, a ter de vir para 

a rua para defender os seus mais legítimos Direitos e Expectativas, a ter de fazer tantos sacrifícios 

pessoais, familiares, financeiros…… para que vejam fazer-se JUSTIÇA! A mais elementar JUSTIÇA! 

- Os Militares estão aqui porque exigem que haja PAZ SOCIAL e para que isso aconteça TEM 

DE haver, em face da situação degradante que se vive, vontade e determinação negociais, para 

ultrapassar os múltiplos problemas existentes. Começando por admitir que não há, nem pode haver, 

temas-tabu! Tem de haver seriedade, abertura e boa vontade de todas as partes!  A Bem do Interesse 

Nacional e das Pessoas. Porque são as Pessoas que interessam! São as Pessoas que contam! Pouco, 

para não dizer NADA, importa virem com os discursos de que o País está cada vez melhor quando a 

realidade o que demonstra é que as Pessoas estão cada vez pior!  

-  Os Militares estão aqui para vos prestar integral solidariedade e para vos incentivar a não 

vacilar nas vossas lutas em prol das vossas causas que são, também, em grande medida, as nossas 

causas e as causas de todos os portugueses! 

Termino, enaltecendo a lição, mais uma, que os Professores têm dado a todo o país em termos 

de organização, resiliência e determinação, sempre no respeito pelos mais elementares preceitos 

legais, demonstrando bem que não é por eles que a Democracia e o Estado de Direito estão em causa. 

Que quem de direito daqui retire as necessárias e devidas ilações. 

   

“Quem luta nem sempre ganha, mas quem não luta perde sempre” 

Obrigado Professoras e Professores. Bem hajam! Estamos juntos!    

 

Trafaria, 10 de fevereiro de 2023 

 

O Presidente do Conselho Nacional 

 

António Augusto Proença da Costa Mota 

Tenente-coronel 


