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LISTA B

INFORMAÇÃO Nº 2

Através de vários Camaradas chegou ao nosso conhecimento que elementos da Lista A têm

vindo a fazer a divulgação e apelo ao voto na mesma, por telefone e  email,  através dos

dados que a AOFA tem nos seus registos.

Não contestamos de maneira nenhuma esta prática. No entanto, nessa divulgação têm sido

feitas referências à Lista B que de todo não correspondem à verdade. Exemplos: “pretende

seguir um caminho diferente e menos interventivo”  e “proibiu a divulgação do seu

programa eleitoral”.  Estas incorreções nas abordagens que estão a ser feitas aos sócios

mancham de forma indelével a imagem dos camaradas que as fazem, os quais deveriam

cuidar para que, apesar do seu natural empenho, a verdade e a lealdade fossem apanágio.

Condenamos também a forma menos correta como tem vindo a ser utilizada a página da

AOFA  no  facebook,  onde  as  comunicações  da  Lista  A  são  apresentadas  de  forma

individualizada, enquanto as da Lista B estão remetidas para um link no resumo de imprensa;

e onde um elemento que se apresenta como dirigente e candidato pela Lista A faz um óbvio

aproveitamento  das  posições  de  uma  figura  pública  credora  de  um  enorme  respeito  (o

General Eanes).

Manifestamos a nossa satisfação pelas inúmeras demonstrações de apoio à nossa Lista B,

salientando  o  facto  de  finalmente  haver  uma  possibilidade  de  efectiva  escolha,  no  que

respeita à condução dos destinos da AOFA. Assim, reiteramos aos associados da AOFA e

aos Oficiais das Forças Armadas em geral, que pretendam conferir apoio à Lista B, para que

continuem a manifestar esse interesse através do contacto da lista B (nova.aofa@gmx.pt).

Aproveitamos ainda para reafirmar a importância do voto na eleição que se avizinha. Será a

escolha da maioria dos sócios que determinará os destinos da AOFA no futuro próximo.

07 de Fevereiro de 2018

O candidato a Presidente do Conselho Nacional da AOFA 

Raul Luis de Morais Lima Ferreira da Cunha 

MGen (RES)

Fazer diferente                                 nova.aofa@gmx.com


