
Mensagem do Coronel Vargas Cardoso: 

 

Senhor Presidente da AOFA, Coronel Carcel, 

Na total impossibilidade de estar presente na reunião de 22 pf, por razões familiares, 

solicito que seja apresentada à Assembleia esta mensagem, pois que era minha 

intensão faze-lo pessoalmente. 

1. Todas as nossas manifestações de repúdio para com o MDN, não tiveram 

infelizmente, até hoje, qualquer resultado positivo. 

2. Desde a reunião do Hotel Mundial sugeri algumas atitudes, tais como: 

 devolução das medalhas. O Sr. General Loureiro dos Santos, quando lhe falei 

nisso, disse para não utilizar já a bomba atómica... 

 devolução apenas das medalhas comemorativas das Campanhas de Africa 

 a entrega das mesmas por aqueles de nós que o entendessem, mas 

acompanhadas de listas de assinaturas dos ex- combatentes que connosco 

serviram. 

 endereçar requerimento ao PR, CEMGFA e CEM dos Ramos, solicitando aos  

mesmos o cumprimento do "dever de tutela". 

3. O Senhor Presidente recordará decerto que na última reunião realizada nessa sala, 

informei a Assembleia, que iria entregar ao MDN o meu testamento respeitante ao 

lançamento das minhas cinzas no Cemitério de Nambuangongo. ASSIM FIZ! A 

acompanhar tal acto entreguei uma carta aberta dirigida ao "Menino da Foz que sem 

saber chegou a Ministro". 

Esta atitude obteve um certo impacto, como testemunhei pelo feed-back, mas foi uma 

atitude individual. Estou convicto que se outros também o fizerem, com o destino que 

cada um o entender, poderá sensibilizar os nossos cidadãos.  

4. No caso do requerimento fui acompanhado por algumas centenas de camaradas, 

mas o inpacto não foi o desejado. 

Mas já no respeitante ao "testamento", julgo que se os OCS tiverem melhor 

conhecimento do mesmo e se na sequencia desta reunião, os jornalistas presentes 

vierem a saber da decisão da Assembleia (não procuro mediatismo individual) 

possivelmente surgiriam atitudes similares às deste militar, que deseja a todos os 

camaradas de armas, praças, sargentos e oficiais, um Feliz Natal e os votos sinceros de 

que o "Menino da Foz" nos desampare a loja, tão depressa quanto possível.  

Um abraço do Cor. Ref. Vargas Cardoso 


