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HOMENAGEM PÚBLICA  

DA AOFA A  
SALGUEIRO MAIA 

(25ABR2012) 

 
 

 

Sr. Presidente da C.M. Santarém 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Santarém 

Sra. D. Natércia Salgueiro Maia, 

Camaradas, 

Cidadãs e cidadãos presentes. 

   

Compete-me hoje, em nome da Associação de Oficiais das Forças Armadas, fazer testemunho da 

importância que damos na homenagem a um camarada que incorpora os valores, as qualidades e as 

convicções de todos quantos perfilham pela construção de um mundo melhor, mais justo e harmonioso. 

 

Expresso igualmente o nosso agradecimento ao Sr. Dr. Francisco Moita Flores, Presidente da Câmara 

Municipal de Santarém, por mais uma vez nos proporcionar a presença, integrados nas celebrações do 

25 de Abril, que o município promove. Ainda, uma palavra de apreço e especial saudação às gentes 

escalabitanas pela participação que prestam às comemorações de um dia que preserva o espírito da 

liberdade, do pensamento livre dos portugueses, do humanismo e do entendimento e convivência 

colectiva, bem como, destacar o acolhimento que colocaram na edificação de um monumento de 

elevada carga simbólica, que a todos deve honrar, e a que a Associação de Oficiais das Forças Armadas 

se une, por partilhar profundamente desse sentimento, que se funda nos valores que acompanharam em 

vida Salgueiro Maia. 

 

É precisamente na sua figura, que a AOFA presta homenagem a todos os portugueses que entendem 

que o futuro só tem lugar se for construído numa sociedade livre, inclusiva e participativa, em que a 

vontade colectiva é um bem soberano. A representatividade não pode mais, continuar a ser um mero 

exercício de fundamentações retóricas, de promessas e convencimentos, quando a prática 

insistentemente as contradiz. 

 

Dizem-nos que o mundo mudou!  

Portugal mudou! 
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O exercício do poder deixou de centrar-se nas pessoas, as quais, são afinal o bem mais precioso que 

detemos. Os mais novos são um custo, os mais velhos um encargo e os restantes, provavelmente ainda 

um mal necessário. O exercício do poder perdeu o seu carácter regulador e afirma-se cada vez mais por 

uma actuação intermediária e especulativa. Perdeu-se a importância das pessoas na sociedade, a qual 

vai sendo dividida, amedrontada, aterrorizada e descrente no futuro. Uma sociedade onde não se 

cumprem os compromissos e onde não há responsáveis. 

Aumenta-nos o anseio pela chegada do nosso Messias, e que possa constituir-se como a reserva moral 

de todos, que tenha opiniões, boas e más, porque é próprio dos homens. Alguém que não pareça 

comprometido com tudo e com todos, excepto com Portugal e os portugueses. Alguém que nos faça 

acreditar e ter esperança no que vem e principalmente daqueles que nos sucedem. 

Portugal vai mudar! 

 

Esta sociedade, não pode percorrer trilhos de mentira e falsidade, de ocultação, ausências e omissões. 

Os códigos de conduta, os princípios, a ética e o respeito esgotam-se. O normativo constitucional está 

gravemente ferido e consequentemente também todo o modelo social, tal como as boas regras de 

convivência e relacionamento. 

As expetativas estão defraudadas.  

De repente, do sangue e do suor derramado de vidas de trabalho, se anuncia que foi em vão. 

Portugal mudou! 

 

Mas os portugueses são sábios e sabem o que valem. E não aceitam que se afirme que viveram acima 

das suas possibilidades, sem contraditório. Existem perguntas, muitas, a fazer e que não podem 

continuar sem resposta.  

Portugal vai mudar! 

 

No dia de hoje comemora-se o 25 de Abril. O dia da revolução dos cravos.  

Um golpe militar colocou fim a cerca de 50 anos de ditadura. Hoje passados 38 anos dessa data, não se 

podem recear novas revoluções; elas sucedem-se diariamente, sem anúncio e sem militares. As 

revoluções banalizaram-se e já não recebem o apoio popular.  

Portugal mudou! 

A celebração de hoje é muito maior. É uma celebração de todos os homens e mulheres que no seu dia a 

dia têm a coragem e a força de manter viva a chama da liberdade e da independência. 

Portugal vai mudar! 

 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas é também resultado do sonho de liberdade e democracia, 

da vontade e determinação dos homens, de homens fardados que juntam a todos os homens e 

mulheres que vestem diariamente as suas “fardas” e que são prova viva de que a coragem dos que se 
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agigantaram na conquista de um futuro melhor para a sua pátria, mereceu a pena. São prova também 

de que a construção da democracia não é tarefa fácil, e requer uma dedicação contínua, de modo a lidar 

com as dificuldades que resultam muito mais de atávicos e infundados receios, por parte de quem 

continua agarrado a conceitos e preconceitos que condicionam e limitam o verdadeiro exercício da 

cidadania. 

 

Sr. Presidente: 

Podemos e devemos enaltecer os nossos heróis. 

Bem-haja pela iniciativa que tem preservado e que permite trazer à memória de todos um sonho que 

alguns acalentaram e a que outros querem dar continuidade. 

E, repetindo-nos, dizemos: ocupando o Senhor um lugar privilegiado junto das gentes que optou por 

servir, 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, seja ela política, seja nas suas vertentes económica e social, aspectos que, atenta a 

situação a que nos conduziram, se configuram ainda como mais urgentes.  

 

Um último e especial agradecimento à Dra. Natércia Salgueiro Maia pelo incondicional apoio que prestou 

às convicções e ideais do capitão de Abril Salgueiro Maia e que por via disso, partilhou uma quota-parte 

de responsabilidade na gesta heróica do 25 de Abril. 

Bem-haja, Dra. NATÉRCIA SALGUEIRO MAIA, exemplo de mulher e personificação de todas as que, 

como ela, lutaram e lutam para que esse dia pudesse vir a acontecer e lhe seja dada continuidade.  

 

Viva o 25 de Abril!  

Viva a democracia e a liberdade! 

Viva PORTUGAL! 

 

 
 

 

 


