
 

Intervenção proferida pelo Tenente-Coronel António Costa 

Mota, por ocasião da Cerimónia de Inauguração da Sede 

Nacional da AOFA na Trafaria  

( Trafaria, 29 de Abril de 2017 ) 

 

Exmº Senhor Presidente da Câmara Municipal de Almada, Joaquim Judas 

Exmº Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Almada, José Manuel 

Maia 

Exmª Senhora Presidente da União das Freguesias Caparica - Trafaria, 

Teresa Coelho 

Exmªs Senhoras e Senhores Presidentes das Uniões das Freguesias do 

Concelho de Almada 

Exmªs Senhoras e Senhores Presidentes das Assembleias de Freguesia do 

Concelho de Almada 

Exmªs Vereadoras e Vereadores da Câmara Municipal de Almada 

Exmªs Senhoras e Senhores representantes das Entidades Civis e Militares 

convidadas, aqui presentes  

Exmºs Senhores Presidentes dos Clubes Militares e Associações 

Profissionais de Militares 

Exmªs Senhoras e Senhores Membros dos Órgãos Sociais da Associação de 

Oficiais das Forças Armadas, Camaradas 

Exmªs Senhoras e Senhores Oficiais das Forças Armadas  

Minhas Senhoras e Meus Senhores  

 



No próximo dia 12 de Maio, dentro portanto de apenas 13 dias, os atuais 

membros dos Órgãos Sociais da AOFA completarão o seu 1º ano de 

mandato, cumprindo a vontade expressa por cerca de 96% dos Oficiais que, 

através de eleições livres e democráticas, depositaram a sua confiança 

nesta equipa.   

Uma equipa de Mulheres e Homens que constituíram uma lista 

predominantemente composta por jovens (cerca de 71% dos atuais 

dirigentes da Associação são Oficiais no Ativo), mas onde a experiência 

como dirigentes associativos de muitos deles, aliada à veterania dos 

restantes, tem vindo a revelar-se como uma fórmula ganhadora, bem 

comprovada nos inúmeros sucessos já alcançados e que, na sua 

globalidade, correspondem já a mais de 75% de cumprimento efetivo do 

programa eleitoral apresentado a sufrágio. Tudo isto, reitera-se, no 

cumprimento do 1º ano de mandato. 

Trabalho, muito trabalho, planeamento, organização, dinamismo, 

dedicação aos nossos Valores, Princípios e Ideais e uma coesão 

absolutamente assinalável, são a chave que diariamente nos permite 

ultrapassar as dificuldades, minorar os esforços e acreditar que é sempre 

possível fazer mais e melhor em prol dos Militares e muito concretamente 

dos Oficiais das Forças Armadas e das suas Famílias. 

Desde a 1ª hora e fazendo coincidir com o 25º Aniversário que este ano 

comemoramos, ao sonho de virmos a dispor de uma nova Sede Nacional 

(um dos principais e garantidamente o mais ambicioso dos pontos inscritos 

no nosso programa eleitoral) sucederam-se as iniciativas que nos 

pareceram mais adequadas por forma a que o sonho se tornasse um 

objetivo e que o objetivo se viesse a tornar realidade.  

Tomámos posse em Maio de 2015 e logo em Junho foi tomada a decisão de 

solicitar uma primeira audiência à Câmara Municipal de Almada no sentido 

de sondar da possibilidade de concretizar a localização da nova Sede da 

AOFA neste Concelho.  

As premissas foram inequivocamente estabelecidas e todas elas 

apontaram, de uma forma que nos pareceu evidente, para a possível 

localização em Almada. Centralidade, proximidade de uma grande Unidade 

Militar (a Base Naval do Alfeite), um Concelho de forte dinâmica cultural e 

desportiva e, sobretudo, um Concelho com laços muito fortes e muito 



antigos com a Instituição Militar e onde é absolutamente inegável e por 

demais visível o apoio às Coletividades e ao Associativismo, em todas as 

suas múltiplas vertentes.   

Exmº Senhor Presidente da Câmara Municipal de Almada, Joaquim Judas 

São inequivocamente para si estas primeiras palavras de agradecimento e 

reconhecimento. 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas nunca esquecerá a forma como 

V.ª Ex.ª nos recebeu, nos ouviu, se interessou pela nossa Associação, pelo 

nosso trabalho, por aquilo que somos, pelo que representamos, pelos 

valores que defendemos, pelos ideais que prosseguimos.  

Desde aquela primeira reunião, em Junho do ano passado, creio poder 

referi-lo sem cometer qualquer inconfidência, sentimos da parte da Câmara 

Municipal de Almada, que V.ª Ex.ª superiormente dirige, mais do que 

compreensão. Sentimos apoio, entusiasmo, incentivo. Recordo mesmo que 

logo no decorrer daquela primeira reunião teve V.ª Ex.ª a disponibilidade 

temporal e o interesse evidente para se inteirar por completo sobre os 

nossos anseios e expectativas e connosco, da forma franca e aberta que são 

seu apanágio, discutir e apresentar diversas soluções que nos permitissem 

não só cumprir o objetivo mas ir mais longe e podermos garantir desde logo 

uma solução de futuro. Uma solução escalável que nos permitisse continuar 

a crescer e dessa forma cumprir cada vez melhor a nossa missão. Nunca o 

esqueceremos Senhor Presidente. Por tudo isso e por tudo o que se lhe 

seguiu, e que nos permite estar hoje aqui, quero dizer-lhe, de forma muito 

franca, como é igualmente a nossa forma de estar e de ser, que a AOFA e 

os Oficiais das Forças Armadas terão sempre por si um apreço muito 

especial e que tudo faremos para que permanentemente sinta, e na prática 

comprove, que tomou as decisões certas no momento oportuno.  

Permita-me agora, porque essa característica temo-la inequivocamente em 

comum (o apreço e a valorização, acima de tudo, pelas pessoas), que sem 

prejuízo do reconhecimento de um vastíssimo conjunto de pessoas 

envolvidas em todo este processo, realce de forma muito particular, por 

nos parecer da mais elementar justiça, o trabalho excecional e 

inequivocamente determinante do Dr. João Geraldes, do Arquiteto Paulo 

Pardelha, da Arquiteta  Isabel Serra e do Engenheiro Cesário Fonseca, 

elementos preponderantes em todo este processo e cujo profissionalismo, 



empenho e dedicação permanentes permitiram que hoje aqui possamos 

estar e que todas as complexas fases deste processo se tenham 

desenvolvido de forma eficaz e no tempo previsto. A toda a equipa 

envolvida por parte da Câmara Municipal de Almada, o nosso mais 

profundo e reconhecido agradecimento. 

Dirijo-me agora a José Manuel Maia, representante máximo dos Munícipes 

de Almada, na sua qualidade de Presidente da Assembleia Municipal. 

O seu empenhamento e indisfarçável entusiasmo no apoio prestado, desde 

logo considerado o mais elevado cargo que ocupa, foi absolutamente 

determinante no desenvolvimento de todo o processo e, para nós, uma 

garantia permanente de que tudo iria decorrer da forma exemplar como 

decorreu. Muito mais, estamos absolutamente certos, do que fazer tudo o 

que esteve ao seu alcance, registaremos para sempre a forma interessada, 

eficaz e elegante com que fez questão de nos acompanhar, incentivando-

nos e apoiando a AOFA em todos os momentos.  Sentimos através de si que 

este era, como efetivamente é, um importante projeto coletivo e que teve 

em si o mais alto patrocínio.  

Exmº Senhor José Manuel Maia, Presidente da Assembleia Municipal de 

Almada. Aceite, reconhecida e empenhadamente o nosso mais profundo 

agradecimento. Fazendo minhas as palavras que com tanto gosto tantas 

vezes nos dirige….. Bem-Haja! 

À Exmª Senhora Presidente da União das Freguesias Caparica – Trafaria, 

Teresa Coelho 

Garantida que esteve a presença da AOFA aqui nesta belíssima freguesia da 

Trafaria, desde logo Vª Ex.ª se revelou igualmente como elemento central, 

já não na fase da implementação, mas, não menos relevante, no que 

respeita ao futuro deste projeto que hoje, de forma muito concreta, aqui 

em conjunto (ou em parceria como tanto gosta de referir) iniciamos. E de 

forma muito especial, sem esquecer naturalmente as Entidades a que 

anteriormente aludi, a si me dirijo com os olhos inequivocamente colocados 

no futuro.  

À sua disponibilidade e generosidade responderemos com empenho. Aos 

seus desafios responderemos de forma prática e pronta, mas também com 

novos desafios. No pouco tempo que levamos de conhecimento recíproco 

já apreendemos bem que estamos perante uma presidente exigente, 



dinâmica, empenhada, disponível, que vive permanentemente para as 

pessoas e em função das pessoas. É também esse o nosso modo de estar 

na vida. O de tudo fazer em função das pessoas. Nós, em função dos Oficiais 

das Forças Armadas e das suas Famílias, V.º Ex.ª em função dos seus 

munícipes que de forma tão expressiva a elegeram por lhe reconhecerem 

certamente as grandes capacidades que tem e que coloca inegavelmente 

ao seu serviço. Estão então certamente reunidas as condições ideais para 

que potenciemos sinergias e que delas todos beneficiemos. A Família 

Militar e a generalidade da população da Trafaria com a qual estamos 

interessados e disponíveis para desenvolver ou participar em projetos que, 

de forma mais ou menos sensível, permitam melhorar as suas condições de 

vida. Srª Presidente. Conte a partir de hoje, sem hesitações ou reservas com 

o nosso empenhamento. Faremos, posso garanti-lo, tudo aquilo que 

podermos fazer. 

Dirijo-me agora aos meus camaradas membros dos Órgãos Sociais da AOFA. 

A inauguração da nova Sede Social da nossa Associação não é, de todo, um 

fim que atingimos. É sim, e sei que partilham convictamente comigo esta 

opinião, mais uma enorme oportunidade para continuarmos a desenvolver 

de forma cada vez mais eficaz a nossa atividade. O facto de dispormos de 

mais meios, mais espaços, mais apoios só pode ter como resultado 

produzirmos também nós um produto operacional de maior qualidade em 

prol dos nossos Associados mas também de todos aqueles que ainda não o 

sendo irão verificando em nós motivos crescentes para se nos juntarem e 

engrandecerem a nossa Associação.  

Nunca antes procurámos quaisquer protagonismos. Não somos dos que nos 

movemos por vaidades. Não somos nem nunca fomos de baixar os braços. 

Somos dinâmicos, cientes das nossas capacidades. Movemo-nos sim por 

Valores, Princípios e Ideais e quando assim é, sabemos que temos a razão 

do nosso lado e que juntos somos indestrutíveis. Para além de tudo isto 

somos um conjunto de grandes Amigos e Amigas. Sabemos de onde vimos, 

onde estamos e para onde vamos. Alargaremos horizontes. Seremos cada 

vez melhores, cada vez mais fortes, mais coesos. Mantendo sem dúvida 

todo o nosso empenho na defesa da Condição Militar, dos Militares, dos 

Valores de Abril e da Constituição, prosseguiremos a defesa intransigente 

dos mais legítimos direitos e expectativas dos Oficiais e das suas Famílias. 



O momento que hoje vivemos é sem dúvida de uma grande satisfação. É 

um momento de celebração que urge comemorar com a mesma 

intensidade com que diariamente nos dedicamos às nossas causas.  

Amanhã será um novo dia. O primeiro dia de uma nova fase para a qual sei 

que estamos preparados e muito desejosos, porventura algo ansiosos, de 

começar. Fá-lo-emos, no entanto, com a ponderação e a responsabilidade 

de sempre!      

Termino. Este é clara e inequivocamente o exemplo de um projeto e de um 

processo em que só há vencedores.  

Tudo faremos para que o Município de Almada, a União das Freguesias da 

Caparica-Trafaria e a AOFA, mas acima de tudo a Família Militar e a 

população com que a partir de agora especialmente iremos interagir, tão 

breve quanto possível constatem essa realidade. A de que é possível fazer 

sempre mais, mas sobretudo melhor, em prol da felicidade e do bem-estar 

de todos. Todos sairemos claramente melhor! Todos seremos vencedores! 

Viva a União das Freguesias da Caparica-Trafaria e todos os que nelas 

habitam e trabalham! 

Viva a Câmara Municipal de Almada e todos os seus Munícipes! 

Viva a Associação de Oficiais das Forças Armadas e todos os Militares 

Portugueses! 

VIVA Portugal! 

 

Tenente-Coronel António Costa Mota (Presidente do Conselho Nacional da 

AOFA)  


