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Excelentíssimo Senhor Coronel

Manuel Martins Pereira Carcel,

Mui llustre Presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas:

ilt^ (r\ot¡¿
Agradeço a Vossa Excelência o interesse manifestado em relaçâo a eventuais

posiçöes minhas sobre certas matérias apontadas.

Junto envio cópia de alguns textos pensados sobre o País e publicados em

- www.face book. com / a I be r tojj a rd i m

- www. a I b e r toj oaoj ard i m 2O1 6. c om /

- www.f ace book. c om / ajj p re s i d enc i a i s'l 6

lsto näo significa uma candidatura à Presidência da República, pois como

Vossa Excelência sabe, na partidocracia em que resvalou o regime democrático

português, sob égide de oligarquias de teor diverso, sem dinheiro e sem estrutura

partidária, a apresentaçäo de talcandidatura revela-se quixotesca.

Lembrando Miguel Torga na caracterizaçäo dos Portugueses - "todos gritam

mas ninguém se mexe" - para além de uma legítima intervençäo de cidadania, quis

fazer um teste sobre se as pessoas que dizem concordar com as ideias que expus,

estäo dispostas a se activar em comissöes locais.

Sem isso, também näo vale a pena andar com encenaçöes públicas, sujeitas ao

ridículo.
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Como ex-Oficial Miliciano e com Louvores que entäo recebi, mais as

condecoraçöes militares com que fui agraciado no termo das minhas funçöes de

Presidente do Governo Regional da Madeira, está na minha formaçäo pessoal a

defesa do regime democrático e do Estado de Direito, dos Valores da coesäo

nacionale morais e éticos na vida pública, bem como a defesa da Pátria.

Tal implica a consideraçäo rigorosa de quais os activos estratégicos essenciais.

Dou às Forças Armadas a importância - que deve ter expressäo constitucional -

de se tratar de um dos três grandes pilares que fazem a ldentidade Nacional, a par da

lgreia e da Universidade.

Apresento a Vossa Excelência os meus cumprimentos Àr-ã
I

Funchal, 18 de de 2015

Alberto Joäo Jardi
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