
25º Aniversário da Associação dos Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 

 

Foi já há 25 anos no dia 12 de Outubro de 1992 que se iniciou uma história de trabalho árduo 

e de dedicação. 25 anos da Associação dos Oficiais das Forças Armadas (AOFA).  

A Major do Exército Margarida Santos, Vogal e Secretária do Conselho Nacional da 

Associação de Oficiais das Forças Armadas, teve o privilégio de iniciar a cerimónia 

comemorativa, não perdendo a oportunidade de prestar os devidos agradecimentos ao 

Presidente da Sociedade Musical Recreativa Trafariense, Hélder Lopes, pela cedência do 

espaço. 

Num segundo momento, teve a palavra o Exmo. Sr. Major-General Luís Tavares Nunes, Vice-

Presidente da Assembleia-Geral da AOFA, em representação do Exmo. Sr. Tenente-General 

Joaquim Formeiro Monteiro (Presidente da Assembleia-Geral da AOFA), que fez uns breves 

comentários relativos à Associação. Durante o seu discurso esclareceu que “a instituição 

militar e as forças armadas, assumem-se como uma expressão do poder nacional, que 

contribui para a segurança do país e que torna visível o espírito e a determinação para a 

defesa do interesse nacional”. Teceu ainda duras críticas ao governo, afirmando que não se 

sente apoiado já que “nunca nos últimos anos se tinha ido tão longe na desconstrução do 

edifício das capacidades e da organização das Forças Armadas, bem como no equívoco 

reconhecimento das especificidades da Instituição Militar”.  

Seguiu-se a participação do Presidente do Conselho Nacional, o Exmo. Sr. Tenente-Coronel 

António Mota, que começou por proferir algumas apreciações sobre a fundação da 

Associação. Desta forma, elucidou os presentes de que há 25 anos um grupo de cerca de 

100 Oficiais criaram uma “Associação socio-profissional, para que através dela pudessem 

ver defendidos os seus mais legítimos direitos e expectativas”. Aproveitou ainda para 

estabelecer semelhanças entre o que foi e o que é ainda hoje sentido no seio militar, 

afirmando que à semelhança da actualidade, em 1992 “o conceito de subordinação das 

Forças Armadas portuguesas ao poder político, resvalava já perigosamente para uma cada 

vez mais evidente submissão”. 

À semelhança do Exmo. Sr. Major-General Luís Tavares Nunes, também o Exmo. Sr. Tenente-

Coronel António Mota se mostrou insatisfeito com a actuação governativa, invocando “a 

única alínea entre nove, sendo as restantes oito de deveres”, relativa ao artigo 1º da Lei de 

Bases Gerais do Estatuto da Condição Militar, aprovada por unanimidade na Assembleia da 

República e que define que “a condição militar caracteriza-se pela consagração de especiais 

direitos, compensações e regalias, designadamente nos campos da Segurança Social, 

Assistência – referindo-se à assistência na doença aos militares e seus familiares – 

Remunerações, Cobertura de Riscos, Carreiras e Formação”, artigo que na sua opinião não 

é respeitado. 

Sendo hoje a AOFA “uma Associação moderna, influente, credível, ouvida e precepcionada”, 

o desenvolvimento de sinergias e laços institucionais com todas as Associações 

Socioprofissionais Militares bem como com Sindicatos representativos de outras Classes 

responsáveis por Funções Soberanas do Estado, assumem um lugar de destaque na 

construção do futuro. O Exmo. Sr. Tenente-Coronel António Mota afirma que na Associação 



dos Oficiais das Forças Armadas “sabemos de onde vimos, o patamar em que estamos e de 

dia para dia, consequência de uma estratégia, colectivamente bem definida e apreendida, 

sabemos muito bem para onde queremos ir”. 

Apresentando um crescimento de 30% nos últimos cinco anos, a AOFA reconhece 

publicamente as suas relações com todos os grupos parlamentares na Assembleia da 

República e com a Comissão de Defesa. Mesmo que nem sempre com os resultados 

esperados, e como afirma o Exmo. Sr. Tenente-Coronel António Mota, na AOFA “cada vez 

mais, consequência da nossa postura, seriedade, isenção, capacidade de trabalho, 

credibilidade e crescente representatividade, temos vindo a registar vitórias”, conquistas 

determinantes e “ganhos efectivos para os Militares, mais concretamente para os Oficiais e 

as suas famílias, razão primeira e última da nossa existência”. 

Também mencionada é a relação entre a AOFA e os órgãos de Comunicação Social, onde “é 

cada vez mais frequente ouvir-se, debater-se e informar-se, através da presença da AOFA, 

os Militares e a generalidade dos nossos concidadãos, sobre as questões que directa ou 

indirectamente têm a ver com a soberania nacional, as Forças Armadas, e o papel 

insubstituível que desempenham na sociedade”. Por último, o Exmo. Sr. Tenente-Coronel 

António Mota atenta para as iniciativas bilaterais e relações de âmbito institucional que a 

Associação de Oficiais das Forças Armadas tem com as Chefias Militares, pois “torna-se cada 

vez mais evidente, que só através de uma complementaridade de actuação, se podem 

salvaguardar os aspectos essenciais que a todos nos norteiam como servidores de uma 

instituição, que mais que queremos preservar, importa reforçar em prol dos superiores 

interesses de Portugal e dos portugueses, a Instituição Militar”. 

Na sequência de uma sentida homenagem aos Oficiais Fundadores da AOFA já falecidos, e 

de um minuto de silêncio em honra da sua memória, chegou a altura de consagrar aqueles 

que, à semelhança da AOFA, também hoje comemoram o seu 25º aniversário como 

associados. Não menos importante foi a aclamação da Engenheira Luísa Almeida, que não 

sendo Oficial ou Militar, dedica o seu profissionalismo e conhecimento técnico a esta causa, 

sendo a responsável por todo o secretariado da AOFA. 

Foi chegado o momento da apresentação da Orquestra Ligeira do Exército (OLE), uma Big-

Band que é hoje considerada como uma “embaixadora” do Exército Português, a nível 

nacional e internacional. A OLE, que conta com dois registos discográficos e que está 

agraciada com a Medalha de Serviços Distintos, grau Ouro, brindou os presentes com um 

conserto extraordinário, sendo no fim homenageada com uma singela lembrança, às mãos 

do Exmo. Sr. Major-General Luís Tavares Nunes. 

A cerimónia de comemoração dos 25 anos da existência da Associação dos Oficiais das 

Forças Armadas foi assim marcada por discursos imperativos, encontros há muito 

aguardados e por lembranças de um tempo que, apesar de distante, continua a ser 

fortemente vincado pelos laços de fraternidade e camaradagem entre os seus membros. 
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