
Mensagem do COR Jocelino Rodrigues, quando da homenagem que lhe foi 

prestada no jantar do 19º aniversário da AOFA 
Como membro da AOFA: 

  

1. Congratulo-me com a realização desta e de outras iniciativas que foram levadas 

a cabo pela Associação, não só durante o corrente ano, mas também ao longo 

da sua curta existência; 

2. Considero que muito mais temos que fazer, que o V/ trabalho é um tarefa de 

todos nós, pelo que a iniciativa tida no RC 6, deve dentro das possibilidades 

ser estendida as demais UEO dos trés Ramos das Forças Armadas;  

3. Sempre que oportuno e possível descentralizar a V/ acção da Capital, levando as 

iniciativas a outras localidades para cimentar o sentido de pertença dos 

associados perifériocos relativamente à cidade de Lisboa;  

4. Depois dos diversos trabalhos realizados sobre os vencimentos e da constatação 

das injustiças que temos sido alvo, depois de cair a auréola que nos envolveu 

no pós 25 de abril de 1974, na minha modesta opinião, é pertinente e 

importante, que se faça sentir nos diversos fora onde a AOFA tem assento ou 

acesso por direito, os seguintes factos: 

o O Cor ganhava há cerca de 30 anos o mesmo que um Juíz de circulo e 

mais do que o professor universitário catedrático;  

o Hoje em dia o Cor ganha 1/3 e 1/2 do que os Juízes de circulo e do que 

os professores universitários catedráticos respectivamente;  

o Ao longo deste hiato de tempo o poder reivindicativo destas profissões 

utilizadas como referência, encarregou-se de promover estas 

desiguladades; 

o Acontece que em nome da crise estamos na primeira linha e somos todos 

iguais, descontam-nos à cabeça a mesma percentagem 

comparativamente com as profissões que nos serviam de diferença, 

pergunta ingénua, onde esta a justiça e a equidade social. Para nós 

nunca foi o tempo certo para aumentos! ficaram por pagar a II e a III 

fase que o então ministro dos NE e em acumulação do MD, Dr Jaime 

Gama prometeu!! 

o Não é justo o que nos está acontecer neste e nos outros domínios de que 

voçês têm sido os nossos arautos. 

5. Continuem com o bom trabalho, envolvam mais os sócios, cativem os que 

sempre estiveram e estão atrás da moita, a espera que o V/ àrduo trabalho surta 

efeito, e que possam beneficiar dele sem qualquer compromisso.  

  

A todos vós o meu Bem Hajam. 

  

Contem comigo. 

  

Forte Abraço 

  

Jocelino Rodrigues 
 


