
Sampaio da Nóvoa
o Presidente

Lisboa, 10 de Agosto de 2015

Exmo. Senhor Coronel Manuel Martins Pereira Cracel,

Presidente da Associação dos Oficiais das Forças Armadas,

Agradeço o seu interesse e a forma como, em representação dos seus Associados, procura
esclarecer o sentido da minha candidatura. I
Na minha opinião, para além de serem o garante constitucional da República, as Forças Armadas
são também um instrumento fundamental na coesão, identidade e unidade do país, pelo que é
nessa perspectiva que entendo promover a ligação entre as Força Armadas e a Nação de que
fazem parte. Os seus interesses têm que ser analisados no dupl9 contexto de uma realidade
nacional difícil e da condição particular do exercício das suas actividades e do que daí resulta em

termos da responsabilidade política para o Estado. I
Como em todos os sectores, mas especialmente nas Forças Armadas, o factor humano assume
primordial importância. Daí que, considerando as inevitáveis Irestrições aos direitos dos
militares, seja indispensável ter presente a necessidade de uma Imaior relevância à Condição
Militar.

São-me alheios os interesses particulares e partidájios que não contribuam para a afirmação do
país, dos seus interesses e da sua soberania e independência. Rej -rne por valores e princípios
que assumi publicamente, num compromisso formal com os p,ortugueses e que consta do
documento que junto lhe envio e que constitui a minha declaração de princípios.

Esta "Carta de Princípios" exprime também, no âmbito da Dlfesa Nacional e das Forças
Armadas, a minha interpretação do sentido da missão constitucio lal que incumbe ao Presidente
da República Portuguesa, cargo ao qual me candidatei.

No âmbito da minha candidatura, entendo que a promoção dos valores que proponho não se
inicia com a eleição mas constitui o próprio sentido estratégico da campanha, por isso pretendo
promover em breve uma conferência subordinada ao tema "F6rças Armadas Portuguesas -
Factor de unidade e de coesão nacionais" que conta já com la participação de elementos
destacados das Forças Armadas e para a qual, para além dos t mas de natureza mais geral,
espero contar com a intervenção activa da Liga dos Combatentes, da Associação dos Deficientes
das Forças Armadas, e das Associações Militares.
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Gostaria, em particular, de contar com a vossa participação, pelo destaque que nos merece e
como prenúncio de uma colaboração institucional futura, saudável r mutuamente proveitosa.

Endereço-lhe pessoalmente, e à Associação dos Oficiais das Forças Armadas que representa, os
d Ih . - di,. d ·L dania acti , Ivotos os me ores sucessos e a contrnuaçao o exercicro e uma cioa ama activa e responsave

a que há muito nos habituaram.

Com os melhores cumprimentosG-- .
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