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Caro Presidente da AOFA 

Aproveitando o tête-à-tête que recentemente a AOFA manteve, pela pena do seu 
Presidente, com o Sr. Gen. Ricardo Durão, gostaria de formular diversos considerandos 
(sem grandes cuidados de edição) acerca do conteúdo publicitado no mail de 24 de 
Fevereiro último e do posicionamento que a AOFA tem mantido/adoptado 
relativamente a matérias do seu âmbito de actuação e outras conexas. 

Como é natural e sabido, existem inúmeros camaradas nossos que não são sócios da 
AOFA por diversas razões, de entre as quais, na minha opinião, se pode apontar a 
indiferença, a admissibilidade de coexistência com a AOFA desde que “não se levantem 
ondas”, a não aceitação por princípio que no seio da IM existam excrescências do 
sistema tipo associações de militares ou simplesmente porque detêm a ideia/convicção 
de que a AOFA tem servido de instrumento político-partidário através de elementos que 
nela se acoitam. Muitos camaradas, não sendo sócios, mantém uma perspectiva positiva 
sobre a actuação da AOFA, e outros, sendo sócios, assim se tornaram por diversas 
razões também, de entre as quais destacaria a nítida sensação de que as chefias têm 
vindo a menorizar/omitir o exercício do famigerado nobre dever de tutela, gerando 
sequentemente uma inquietante impressão de abandono. 

Como toda a omissão (ou acção) gera reacção, tornou-se absolutamente normal que esse 
vazio fosse ocupado por “forças” que assumiram ter por obrigação actuar em áreas que 
outros, com responsabilidades institucionais, não deveriam jamais ter descurado. E 
assim é, por exemplo, quando as chefias, por conveniência, têm deixado para a AOFA o 
odioso de algumas questões que nos são particularmente caras exigindo empenho junto 
de áreas do poder político a que esta Associação consegue aceder. Todos sabemos isto e 
julgo não ser indecoroso evocá-lo. Do mesmo modo, se alinharmos este 
“desprendimento” ao facto de muita gente considerar que os nossos chefes militares 
deixaram há já algum tempo de ser os “representantes” das FA´s junto do poder político 
para terem passado a ser os representantes do poder político junto das FA´s então, em 
bom rigor, nada pode subsistir como reprovável que a AOFA tenha vindo 
inequivocamente a ganhar credibilidade enquanto representante institucional, em vários 
domínios, dos seus associados e por reflexo dos militares em geral, bem como na defesa 
intransigente do prestígio da IM. 

Acedo aos RI´s que a AOFA envia, tomo conhecimento dos comunicados que são 
emitidos, leio e vejo sempre que a oportunidade o permite as intervenções do Presidente 
da AOFA nos OCS´s e, muito sinceramente, não tenho encontrado sinais de politiquices 
nem conotações políticas ou indícios de propaganda política nem exteriorizações fora de 
decoro, podendo eu, mesmo assim, admitir que determinados formatos ou conteúdos 
firam delicadas susceptibilidades. Aliás, pelo que depreendo no tom quase compungido 
e por vezes timorato de como as malfeitorias que nos visam são serena e 
institucionalmente tratadas nas diversas plataformas de comunicação atrás citadas, diria 
muito francamente que julgo até haver constatação a mais e contestação a menos. 

Exercendo o Sr. Presidente da República, por inerência, funções de Comandante 
Supremo das FA´s esperar-se-ia também, a par de pomposos discursos elogiando as 



virtudes militares e o espírito de sacrifício dos que servem nas FA´s, algo mais do que 
assinar de cruz a promulgação de diversas medidas penalizadoras e perniciosas que não 
se coadunam com a tão badalada condição militar nos termos em que está inscrita no 
respectivo Estatuto.   

É por tudo isto (mas não só), que tenho dificuldade em compreender a postura grave e 
acusatória do tipo que foi endereçada à AOFA, comparando-se procedimentos com 
sindicatos e aconselhando-se outras formas de expressão e de procedimento (seria 
preferível reuniões em qualquer discreto monte alentejano ?), porquanto aquele tipo de 
juízos de valor não se enquadra na forma emancipada, prudente e paciente como a 
Associação de Oficiais tem querido fazer parte de soluções para problemas seríssimos 
que afligem os militares, quer junto dos círculos do poder político, quer das chefias 
militares quer ainda no contacto com diversas entidades públicas. Atendendo às 
circunstâncias que atravessamos, considero mesmo altamente imprescindível a 
existência da AOFA como forma de contrabalanço aos devaneios de decisores políticos 
cujos resultados explícitos temos vindo a experimentar através da crescente degradação 
das condições de índole sócio-profissional, bem como de outras que de momento não 
cabe aqui elencar/explanar.  

Noutro contexto e numa base conceptual é assumido que a IM funciona como reserva 
moral da sociedade e que na formação do militar são incutidos referenciais de carácter, 
lealdade, seriedade e responsabilidade, pelo que, dentro destes compromissos, gostaria 
de ver a AOFA transformar-se também num veículo de forte indignação face aos 
sucessivos escândalos que emergem perante a nossa perplexidade, à corrupção que 
grassa impunemente e a muitas outras indecências que por aí se fazem e que não 
deveriam ser toleradas. 

Por fim, e obviamente sem prejuízo de poder vir a criticar a actuação da AOFA, sempre 
que tal me parecer fundado e o entender adequado, não posso deixar de lhe manifestar o 
meu total apoio e a minha solidariedade pelas posições assumidas nas várias vertentes 
de actividade da Associação, juntando-me neste momento a todos aqueles que também 
consideram ser tremendamente injusto apodar a AOFA, mesmo que implicitamente, de 
aproveitamento ou sectarismo político, de servir interesses partidários ou de ter 
extravasado, quer na forma quer no conteúdo, aquilo que são as suas atribuições como 
organização associativa de Oficiais das FA´s. 

Cordiais saudações 

José Manuel dos Santos Carvalho 
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