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SAUDAÇÃO DE ABRIL AO FORO MILICIA 

Y DEMOCRACIA 

Caros Amigos, Camarada e Companheiros do Foro Milicia y Democracia 

Quando no vosso País, a Espanha democrática - que muito ganhou com o 25 de 

Abril de 1974 - por acção directa da Unión Militar Democrática (UMD), Movimento 

de que vocês são legítimos herdeiros - surgem grupos de militares, 

sintomaticamente reformados e retirados das fileiras - com apelos a golpes 

extremistas, neo fascistas e anti democráticos, vimos, publicamente e de forma 

clara e inequívoca, prestar-vos a nossa profunda solidariedade, na defesa do 

Estado Democrático, do Estado de Direito que, desde 1977, está vigorando no 

vosso País. 

Todos sabemos que a Democracia é um sistema difícil e imperfeito! 

Todos sabemos, os portugueses também o sentem na pele, que a existência de 

uma Democracia não resolve todos os problemas da sociedade! 

No entanto, a Democracia continua a ser o menos mau de todos os sistemas 

políticos conhecidos! 

E, em Democracia, as Forças Armadas, logo, os militares, têm o dever de 

obediência ao poder político, devidamente legitimado pela mesma. 

É por isso que, a Associação 25 de Abril - onde continua a estar a esmagadora 

maioria dos Militares de Abril - decide, unanimemente, em Assembleia Geral hoje 

efectuada, condenar vigorosamente as acções de uns quantos militares 

espanhóis, neo fascistas saudosos da ditadura de Franco, e apela a todos os 

militares democratas do País nosso vizinho e amigo, para que se não deixem ir 

na "cantiga" de velhos saudosos do passado e, pelo contrário, se mantenham 

fiéis ao poder democrático que vigora no vosso País! 
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A reacção está actuante, quer sair à rua, estamos convosco na luta contra a 

mesma, convictos de que os venceremos!  

Força, queridos Amigos, Camaradas e Companheiros do Foro Milicia y 

Democracia! 

Grandes abraços de Abril 

Lisboa, 04 de dezembro de 2020 

O Presidente da Direcção 

Vasco Correia Lourenço 

Coronel 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Artur Junqueiro Sarmento 
Vice-Almirante 
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