
» CARTA ABERTA AO EXMO. GENERAL CONCEIÇÃO E SILVA « 

 Meu Exmo. General , 

 Permita-me , meu General , que , antes do mais , me apresente a V.Exa. , isto porque não sei se 
ainda se lembrará de mim. Fiz imensos RVIS com V.Exa. quando o Senhor era o 2º Comandante do 
Negage e eu o Comandante da Companhia do Songo 

Não calcula , meu General , o prazer que me deu ler a sua comunicação constante do Resumo da 
Imprensa da AOFA do dia 2016FEV05 no espaço "Os Militares têm a palavra" , 

Isto porque desde há uns meses a esta parte que ando a travar uma luta , que já estava a pensar 
ser de "D. Quixote" , exactamente sobre o mesmo assunto . 

Logo que me apercebi do constante do famigerado Artº 122º do EMFAR , enderecei ao Exmo. Chefe 
de Gabinete do CEME , no dia 8 de Julho de 2015 , um requerimento em que solicitava ser 
informado quanto ao procedimento a tomar no que respeita ao uso e porte de arma face à legislação 
entretanto publicada . 

É evidente , julgava eu , que este requerimento seria entendido , como efectivamente era  , como 
um "grito" de revolta e uma chamada de atenção para um problema que eu considerava de 
excepcional gravidade e que alguém deveria levar ao conhecimento do Chefe . Assim não foi 
entendido pelo Estado Maior e a resposta que recebi deixou-me triste . 

Transcreveram-me o Art.º 122º do EMFAR (como se eu não soubesse ler!!!) e  terminavam com este 
parágrafo : "Mais se informa de que ulteriores esclarecimentos tidos por pertinentes poderão 
ser solicitados às forças de segurança , nomeadamente à Direcção Nacional da Policia de 
Segurança Pública " . 

Como não me deixaram outra alternativa eu , que sempre me pautei pelo cumprimento da legalidade 
, enviei um relatório médico para o Director Nacional da P.S.P em que era atestado que eu estava 
na posse de todas as minhas faculdades psíquicas (?) . 

Recebi a resposta que o atestado tinha sido junto ao meu processo , blá , blá , blá ...e que tinha que 
me dirigir a um departamento policial acompanhado da arma que tenho , uma caçadeira calibre 12 , 
a fim de actualizar o livrete . 

Quando recebi o novo livrete verifiquei que o mesmo tinha a seguinte nota nas Observações 
: "Detenção no domicílio" . 

Imediatamente escrevi para a P.S.P perguntando ao abrigo de que legislação que me seja aplicável 
esta menção consta do referido livrete . 

A resposta da P.S.P. foi a de que sendo obrigatório o manifesto de qualquer arma de que seja 
possuidor , seguindo para o efeito  o regime jurídico das armas e munições,  aprovado pela Lei nº 
5/2006 , era o que constava de tal lei . 

Perguntei então se para os militares do Q.P. na situação de activo era usado o mesmo critério e 
interpretação . A resposta foi , pasme-se , que SIM (!!!) . 

Na prática , meu General , isto quer dizer que um militar do Q.P. , seja do activo da reserva ou da 
reforma só poderá ter, sem ser em detenção no domicílio , uma caçadeira calibre 12 SE TIVER 
LICENÇA DE CAÇA , ou , mais ridículo ainda , só poderá ter uma qualquer arma calibre  .22 SE 
FÔR MEMBRO DE UM CLUBE DE TIRO . 

Isto como V.Exa. muito bem diz , é inqualificável e é uma provocação , um acinte  e um enxovalho 
que mais não visa do que afectar o prestígio e a dignidade que os militares do Q.P. merecem ter da 
parte , primeiro dos seus chefes , e depois de todas as entidades civis responsáveis pela sua área . 



Perdoe-me , meu General , esta ladaínha toda mas se assim não fosse era difícil perceber 
minimamente do que estamos a falar. 

A AOFA tem conhecimento de todas as minhas diligências , inclusivamente com uma carta resumo 
que enderecei ao Senhor Presidente da Direcção , com cópias dos documentos mais relevantes , do 
dia 24 de Janeiro de 2016 , e na qual peço , como o meu General o faz , que a AOFA continue a 
lutar por este caso e não o deixe cair no esquecimento . 

Tomei a liberdade de escrever a V.Exa. esta carta aberta para que mais camaradas tomem 
consciência do que nos estão a fazer . 

Termino com uma pergunta provocatória: será que só os "velhos" é que têm consciência desta 
desfaçatez ? Não acredito !!! 

Meu General , uma vez mais as minhas desculpas e aceite um caloroso abraço de amizade . 

  

J.E. Gaioso Vaz 

Cor.Inf.ª Ref. 

  

  

De: Tomas George Conceicao Silva  
Enviada: segunda-feira, 8 de Fevereiro de 2016 13:35 
Para: Geral 
Assunto: EMFAR 

  

Caro Gaioso Vaz 

È claro que me lembro dos RVIS na serra do Uige e tenho as melhores recordações desse tempo, 
em que, andávamos a arriscar o coirão, mas havia uma camaradagem reforçada pelos perigos que 
corríamos juntos e uma união entre todas as Forças Armadas  que, infelizmente, depois do 25 A 
esta gente se tem entretido subtil mas permanentemente a destruir criando divisões onde elas 
nunca antes existiram. 

O assunto da posse e porte de arma a que estes rapazes querem dar uma falsa importância no que 
se refere aos militares, donde certamente não vem o perigo para a sociedade, como aliás se tem 
visto nas notícias, tem outros objectivos. 

Para mim, mais do que a avaliação das condições psicológicas, que a serem feitas deveriam 
unicamente manter-se dentro dos parâmetros da corporação que tem os médicos competentes no 
seu próprio hospital, é o facto de sujeitar os militares a uma hierarquia que não a sua de toda a vida 
e que não só não os conhece como nada tem que ver coma organização militar. É a meu ver uma 
desnecessária desconsideração feita logo no dia a seguir à passagem do militar à reforma e a todos 
os termos vexatória. 

Não se vislumbra nenhum benefício para a segurança da sociedade neste atropelo desprestigiante 
para os reformados e para as Forças Armadas e tudo aponta para mais uma machadada no brio da 
corporação. 

Para si um grande e saudoso abraço do  

C. SIlva  


