
Exmo. Senhor Presidente da AOFA 
  
     Américo Pereira dos Santos, Capitão TOCC, Reformado, BI nº. 004281-B 
,emitido pelos competentes serviços da Força Aérea Portuguesa em 10 de Julho 
de 2003 com validade Vitalícia, Associado nº F-1564 da AOFA, dedica a sua 
maior atenção às comunicações que diariamente os vossos competentes 
serviços lhe enviam e deste modo vai tendo conhecimento do meritório 
trabalho realizado pela AOFA em prol dos direitos que aos militares diz respeito, 
tendo-se nomeadamente debruçado sobre o  legislado no artigo 122º. do 
EMFAR e da humilhação que esta determinação fez recair sobre aqueles que 
sempre serviram a Pátria mesmo com risco da própria vida . 
     Não pode deixar de lamentar-se que Superiores Hierárquicos adiram 
facilmente a determinadas legislações que colidem com antigos e consagrados 
direitos cuja retirada apenas parece tender a amesquinhar os componentes das 
Forças Armadas onde essas personalidades também estão integradas mas que 
lamentável e possivelmente só venham a aperceber–se deste sofrimento e 
humilhação quando estas ridículas situações recaírem sobre si, o que não deixa 
de ser demasiado tarde. 
   Concordo plenamente com o apelo que o Exmo. Senhor General Conceição e 
Silva faz na comunicação exarada na rubrica «OS MILITARES TÊM A PALAVRA» 
que foi transcrita pela AOFA no RI de 08-02-2016, pedindo-lhe aceite que 
respeitosamente o saúde pois que tive o prazer de servir a Pátria sob o seu 
comando, quer como meu comandante de bordo, quer posteriormente como 
meu comandante de Unidade, não podendo também deixar de pessoalmente 
constatar que o recente articulado do artigo 122º. do EMFAR é revoltante, 
humilhante e vexatório para com todos aqueles que servem ou serviram as 
Forças Armadas, independentemente de pessoalmente, tal como o Exmo. 
Senhor General, nunca ter andado armado nem pensar fazê-lo com quase 84 
anos de vida. 
    Li muito atentamente as diligências levadas a efeito pelo Exmo. Coronel 
Gaioso Vaz constantes do comunicado recebido hoje mesmo da AOFA e 
também elas deixam transparecer um grito de revolta e insatisfação 
subordinado a mais esta humilhação que parece não ser entendida por quem 
tinha o sagrado dever de defender direitos consagrados dos seus subordinados. 
  Admito que este descontentamento esteja generalizado a todos aqueles que 
colocaram e os que ainda colocam a sua vida ao serviço da Pátria, restando-me 
pedir encarecidamente à AOFA que não desista de trabalhar em prol do brio, 
respeito, e dignidade a que todos os militares têm direito e permitam que este 
humilde signatário lhes envie um grande abraço e continue a aguardar suas 
sempre bem-vindas notícias. 
 


