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Exma. Senhora Presidente da Assembleia da República 

Grupo Parlamentar do PPD/PSD 

Grupo Parlamentar do PS 

Grupo Parlamentar do CDS-PP 

Grupo Parlamentar do PCP 

Grupo Parlamentar do BE 

Grupo Parlamentar do PEV 

 

 

 

Os abaixo assinados, com a firme intenção de honrar o 25 de Abril de 1974, como Entidade 

Histórica que devolveu  Liberdade aos Portugueses e Dignidade a Portugal enquanto 

manifestam junto de Vossas Excelências o seu desagrado e tristeza pela forma como as 

comemorações do quadragésimo aniversário na Assembleia da Republica têm vindo a ser 

tratadas, afirmam o seu desejo de contribuir na procura de uma solução digna 

Entendem que um convite da Mesa da "Casa da Democracia" deve ser aceite sem 

condicionalismos; consideram, porém, que enquanto nela for possível a qualquer deputado 

levantar-se e falar livremente, nenhum membro daquela Assembleia pode usar essa 

faculdade para desconsiderar portugueses de direito, neste caso, os membros de honradas e 

essenciais instituições representativas dos Militares e os que há 40 anos fundaram 

o Movimento das Forcas Armadas. 

 O 25 de Abril tem vindo a ser diminuído, mistificado e desgraçado ao longo dos anos por 

quem preferiria que ele não tivesse acontecido, esquecendo que todos os actores, nos 

diferentes  palcos da politica em Portugal, desde o momento em que o ditador caiu, não 

teriam sequer podido aparecer se capitães corajosos não tivessem convencido os seus 

homens a pegar em armas e a cumprir uma ordem de operações dirigida da Pontinha por 

outros que como eles, corajosamente, arriscaram a liberdade e a vida.   

 Os que cumpriram essa ordem e que com sangue frio  evitaram confrontos de catastróficos 

efeitos são heróis de Portugal que acrescentaram valor às suas pessoas quando 

disciplinadamente regressaram às suas unidades, acreditando na lealdade daqueles a quem 

deram poderes para garantir o Programa do Movimento das Forças Armadas. Quem recebeu 

tais poderes foi a Comissão Coordenadora do MFA que honradamente os passou para a 

Junta de Salvação Nacional que  antecipadamente e em segredo nomearam. 

Quem hoje representa esses militares e o MFA são os sobreviventes daquela Comissão 

Coordenadora e da guarnição do Posto de Comando e não sobreviventes da Junta, do 

Conselho de Estado, dos Vinte ou da Revolução, estejam ou não associados.  
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Perante esta  realidade,  os signatários, requerem a atenção de Vossas Excelências para que 

os erros cometidos sejam emendados de forma a dignificar a comemoração e a contribuir 

para sarar feridas ainda abertas. A Assembleia da República tem o dever de convidar a 

sentar-se em tribuna de honra quem actuou durante a madrugada libertadora 

independentemente daquilo que hoje faz: todos os membros da Comissão Coordenadora do 

Movimento das Forcas Armadas e da guarnição do Posto de Comando da Pontinha e todos 

os Oficiais, Sargentos e Praças que cumpriram durante a madrugada libertadora as ordens 

do Movimento, representados pelos presidentes das três Associações Profissionais de 

Militares que são frutos genuínos de Abril que tanto têm feito pelas Forças Armadas de 

Portugal. A Assembleia da República dignifica-se fazendo esse convite e os convidados 

dignificam-na, aceitando-o. 

Quanto a discursos, que palavras poderão ser proferidas perante as cadeiras vazias daqueles 

que já nos deixaram se nelas alguém puser um cravo com seu nome? 

Julgamos que, durante a cerimónia, os militares terão todos voz no vazio dessas cadeiras. 

Dos outros oradores esperam-se mensagens sérias, que não esqueçam a realidade do 

passado, insuflem em todos os Portugueses coragem para enfrentar o difícil futuro e honrem 

os heróis de Abril sem excepcão 

 

Respeitosos cumprimentos 

 

22 de Abril de 2014 
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Os Signatários 

 

Ambrósio Lopes Vaz, Reformado 

Ana Roque Arcangelo - Aposentada da Função Pública 

António A. C. Mota, Tenente – Coronel, em situação de Reforma 

António Fernando Vasconcelos da Cunha, Capitão-de-Mar-e -Guerra ECN Reformado 

António J. Almeida de Moura, Capitão-de-Mar-e-Guerra, Reformado 

Antonio José dos Reis- Comando 04622692-voluntário 

António Manuel da Cruz Tavares Meyrelles - , Capitão-de-Mar-e-Guerra reformado 

Cândido Tavares de Oliveira – Sargento –ajudante Paraquedista Jubilado 

Carlos Machado Santos, CMG na situação militar de Reforma 

Carmina Mónica Santos, Mestre em Ciências da Educação/ desempregada 

Diamantino Marques Augusto, pedreiro de Construção Civil 

Eduardo Diniz Almeida, Coronel de artilharia, situação militar de Reformado 

Eduardo Rosa Milheiro – Empresário aposentado 

Fernando Luís Caldeira F.dos Santos, Capitão-de-Mar-e -Guerra, situação militar Reforma. 

Francisco Manuel Papeira Nobre, cantoneiro 

Francisco Matos Serra - Tenente-Coronel Paraquedista na Reforma 

Heitor Sequeira Alves, Capitão-de-Mar-e-Guerra  

Hélder Oliveira Cecílio, Aposentado 

Henrique A. Lopes de Mendonça – Capitão-de-Mar-e-Guerra na situação de Reformado (DFA) 

Henrique José da Silva Inácio Pratas, Economista 

Idalina Gaspar, agente de viagens 

Isabel Adriana Geraldes da Cunha Lopes - Assistente Técnica no IGFSS, IP / DPI / DGIN 

João António Andrade da Silva, Coronel emérito do Exército, militar de Abril e do PREC 

João Raimundo Gonçalves - Reformado - Escritor 

José Manuel Sande Vasconcelos, ex-capitão miliciano de Infantaria. 

Manuel Custodio de Jesus, Sargento-Mor, na situação de Reforma. 

Maria Candida Ferreira Gomes Melo - Profissional de seguros, Aposentada 

Maria Clotilde A. D. de Carvalho Moreira – empregada de escritório, Aposentada 

Maria Emília Tavares, Secretária de Direcção, Aposentada 

Maria João C. P. Paulo, Aposentada 

Maria Liliete Martins, licenciada em Filologia Germânica, tradutora, Suécia 
Maria Ruth F. T. Sousa Moreira, professora Aposentada 

Maria Suzel Fortuna Mestres Caldeira Patrão - Aposentada 

Nuno Miguel C Ribeiro de Melo, Bancário 

Paulo José Cardoso, Analista Químico, actualmente desempregado. 

Paulo Telheiro, Trabalhador de Seguros, pré-Reformado 

Rogério António Jorge Guerra, Capitão-de-Mar-e-Guerra, na Reforma 

Rui Firmino Faria Nepomuceno, advogado. 

Serafim Silveira Pinheiro, Capitão-de- Fragata, na situação militar de Reforma 

Tiago Vidigal, estudante da FDL 

 

 


