
Caros camaradas 

Antes de mais quero felicitar-vos pelo empenhamento, determinação e 
coerência que a AOFA tem demostrado na defesa dos interesses de todos os 
militares, e de todos os portugueses. 

Desde o início deste mandato que se adivinhava que a estratégia deste 
Governo em nada tinha a ver com as promessas eleitorais e muito menos com 
os interesses soberanos de Portugal e dos portugueses. Já nessa altura em 
conversas com o Coronel Cracel, que eu tenho o prazer de contar entre os 
meus amigos, alertava que era necessário mais que palavras, mais que 
observações mais que apontar o dedo. Tanto mais que, temos de convir, este 
governo, e todos os políticos em geral fazem tábua rasa das nossas 
considerações e anseios, das nossas e de todos aqueles que não conseguem ter 
uma posição de força, tornando-se uma luta inglória que nos esgota e faz com 
que percamos credibilidade junto da opinião pública. Acho que chegou a hora 
de mudar de estratégia, de lutar no terreno do “inimigo”, de utilizar as mesmas 
armas, de entrar no campo político porque só aí seremos ouvidos e só aí 
conseguiremos defender os nossos ideais verdadeiramente democráticos e de 
defesa de Portugal e dos seus cidadãos. Se queremos uma nova política de 
defesa, se queremos uma política de educação coerente, se queremos um 
estado melhor e mais eficiente, uma economia florescente em que o elo mais 
importante seja o cidadão, em que a política se faça não por profissionais mas 
sim por cidadãos para os cidadãos, em que o estado recupere a sua 
credibilidade e confiança, ou seja, a sua honorabilidade e ética, valores que 
andam arredados do léxico dos políticos, se queremos tudo isso, temos de sair 
da zona de conforto, temos de ser os impulsionadores de uma plataforma de 
cidadania, agregadora de todos aqueles que comunguem da nossa ideia de um 
Portugal novo e não faltarão grandes e ilustres individualidades em todos os 
ramos do saber que se nos juntarão e nos ajudarão a criar essa alternativa pela 
qual todos os cidadãos deste país anseiam. Vamos criar uma nova linguagem 
na política, uma nova forma de estar, vamos devolver os valores morais de 
que este país carece. Acreditem que não serão só militares, nós funcionaremos 
como coluna vertebral, como garante de uma idoneidade e credibilidade do 
projeto, como força agregadora de vontades transversais a toda a sociedade. 
Basta olhar para os colaboradores da AOFA que em várias áreas do saber tão 
bem explanam os erros e as alternativas a esta política de destruição de 
Portugal. São todos pessoas capazes mas que funcionam como ilhas, que têm 
opiniões e projetos válidos mas que isolados nunca passarão disso mesmo, 
opiniões. Vamos gerar as pontes que ligarão todas essas ideias num projeto 
político para os cidadãos e submetê-lo a escrutínio democrático. Enquanto 
chefes militares valemos pelos homens que comandamos, enquanto políticos 
valemos pelos votos que angariarmos. E acreditem, vamos valer muitos votos 
e aí sim seremos ouvidos e poderemos agir dentro da legitimidade 
democrática. O nosso juramento de fidelidade não termina quando 



abandonamos as fileiras, aí só termina a nossa imparcialidade de intervenção 
política, é um juramento que dura para a vida, apenas muda o campo de 
batalha mas o ideal será sempre o supremo e soberano interesse de Portugal. 
Como muito bem disse o Sr. General Loureiro dos Santos “ é o momento de 
agir “. 

Sem mais despeço-me com amizade e reconhecimento 

João Alagoa 

Tenente-Coronel na Reserva 

 


