
AOFA - MSG AOS OFICIAIS 

FIM DE MANDATO DO COR MANUEL CRACEL 

Caros camaradas: 

Após eleições, no passado dia 12MAI, tomou posse uma nova equipa, liderada pelo TCOR 
António Mota, que tive o grato prazer de ter a meu lado enquanto Secretário-Geral da AOFA. 

Foram difíceis os cerca de seis anos em que assumi o cargo de presidente. Houve que 
reerguer a Associação como estrutura com capacidade para, instrumentalmente, ser capaz de 
assumir o papel que lhe cabe na defesa dos direitos dos oficiais e, porque não dizê-lo, das 
Forças Armadas (FA) e dos militares em geral. Houve, também e principalmente, que travar 
uma batalha desigual com genuínos inimigos da "CONDIÇÃO MILITAR"! 

Salvo opiniões contrárias, orgulho-me de ter feito parte de um colectivo que, abnegada, 
esforçada e apaixonadamente, se entregou à defesa da nobre causa de procurar rebater 
sucessivas ondas de medidas, todas orientadas num único sentido: fragilizar as FA e esvaziar 
de significado a nossa condição de militares, subtraindo contrapartidas que a própria Lei 
impõe. Enfim, nada ficou incólume, como certamente se têm dado conta, não só pelo que 
objectivamente afecta todos e cada um, mas também através da profusa informação e 
iniciativas promovidas pela AOFA. 

Na parte que me toca, obviamente consciente e vivenciando tudo o que se foi passando (o 
que parece ter continuidade...), por estranho que pareça, tenho que tirar o chapéu ao ex-
ministro Aguiar hífen Branco, pois para além do mal que fez às FA e aos militares que nelas 
servem, conseguiu levar-me ao tapete... Há uns tempos atrás, foi-me clinicamente 
diagnosticado um estado depressivo, tudo leva a crer pela forma algo obsessiva como me terei 
envolvido e lidado com os problemas, limitação minha, que fui aconselhado a ter em conta 
pois a coisa poderia evoluir para uma situação complicada... 

Não desisti, pois não se desiste de causas. Mas, as circunstâncias aconselharam o alívio de 
preocupações, as quais, como disse, encarava de forma algo desequilibrada, de tão 
obsessivamente lidar com todas as situações que nos foram atormentado. 

Temos uma nova equipa. Com um presidente com uma inexcedível capacidade de trabalho, 
bem ciente dos problemas existentes e acompanhado de um colectivo, em que, no órgão 
executivo (Conselho Nacional) conta com mais de 50% dos camaradas no Activo! 

É uma mais-valia! 
Mas não basta! 
A AOFA, como qualquer Instituição de idêntica natureza, só poderá almejar resultados tão 

profícuos quanto o desejável se forem reunidas duas principais condições: 

-       Se contar com a sua rectaguarda - os oficiais - (sócios e não sócios), no apoio 
concreto, designadamente a sua comparência em iniciativas que venham a ser 
levadas a cabo; 

-       Se essa rectaguarda demonstrar tal apoio, também, através de um gesto singelo 
consubstanciado naINSCRIÇÃO como sócio (lembro que o ex-ministro temperava o 



seu discurso referindo enésimas vezes que o que fazia era com o acordo das Chefias 
(o que nem sempre era verdade) e que as Associações representavam uma parcela 
mínima dos militares, propositadamente (politicamente...) esquecendo o papel 
substantivo da sua acção em prol da defesa da "Condição Militar" e, por conseguinte, 
dos direitos que, aos militares, lhes assistem enquanto tal). 

-       A INSCRIÇÃO é fácil. Basta aceder ao Link a seguir, preencher os dados e 
aguardar o processo de inscrição:  

http://www.aofa.pt/inscricaosocio.php?menu=60&pag=62          
    

Saí de consciência tranquila. Fiz o que soube e pude. Mais não fui capaz. 
Num último esforço, fiz questão em deixar propostas (obviamente no seio e com o concurso 

do colectivo de que fazia parte) relacionadas com dois importantíssimos dossiers: Propostas de 
alteração a um inenarrável EMFAR com que o ex-ministro fez questão de presentar os 
militares, e propostas de solução para um IASFA que assuma o importante papel que lhe cabe 
no âmbito do "Apoio Social Complementar", o qual se encontra num perigoso e criminoso 
caminho de degradação, quiçá, até ao seu definitivo aniquilamento. 

 
Do vosso camarada, 
um cordial abraço a todos, com o sincero desejo de que, pessoal e profissionalmente, 

possam alcançar os maiores sucessos. 

Manuel Cracel 
Coronel   
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