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19º ANIVERSÁRIO DA AOFA 

 

Exmos.: 

 Sr. deputado do CDS/PP; 

 Srs oficiais generais; 

 Representantes dos Exmos. Srs. CEMA, CEME, CEMFA e CEMGFA; 

 Sr. Representante do PCP, António Rodrigues; 

 Minhas Senhoras e meus Senhores: 

 Caros camaradas  

 

 

 Dando passos se vai caminhando. 

 Nos idos anos 90, quando o então CEMGFA, GEN Soares Carneiro proclamou que não era chefe do 

sindicato e a famigerada Lei 15/92 foi publicada, nasceu a Associação de Oficiais das Forças Armadas. 

 Foi o primeiro passo e, se me é permitido dizê-lo, de todos o mais importante, pois não fora a existência da 

AOFA e da sua acção, a sucessiva e incompreensível afronta à condição militar teria ido ainda mais além.  

 Isso, em resultado de todos os esforços ao seu alcance para fazer valer da parte dos que têm o mando, o 

respeito pela dignidade dos oficiais, pelos militares em geral e pela própria Instituição Militar. Esforços que, 

assumindo as mais diferentes expressões, se traduzem nomeadamente no recurso a meios que nos permitam 

interagir com a opinião pública, como é o exemplo da comunicação social, expediente que não está ao 

alcance das chefias militares, às quais é institucionalmente vedada a sua utilização nos termos em que as 

Associações o podem fazer. 

 O seu pulsar acompanha as preocupações daqueles que representa, podendo afirmar-se, infelizmente, que 

não se vislumbra a hora em que possa haver descanso, tal a persistência e continuado desrespeito pelos 

direitos e pela própria dignidade dos militares. 

 Não é fácil, portanto, a actividade associativa: 

 Seja porque, como disse, as causas que determinam a sua acção se sucedem sem que delas resulte no 

imediato resultados palpáveis, num permanente jogo de sombras em que o poder instalado, afirmando o seu 

apego ao diálogo, procede em sentido contrário ostracizando as Associações, ao arrepio do que a própria Lei 

advoga, e criando-lhe dificuldades acrescidas, como recentemente se verificou com a publicação do parecer 

do CC/PGR; 

 Seja porque uma fatia significativa dos mais interessados, aqueles por quem a Associação se bate, os 

nossos camaradas, se bem que aplaudindo e sufragando positivamente a sua actividade, vivem num 

permanente conflito: reconhecendo por um lado a sua valia e necessidade e por outro, refugiando-se em 

deslocadas e subjectivas razões, só compreendidas à luz de preconceitos que vão perdurando, não obstante 
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as Associações Profissionais de Militares se constituírem como parceiros institucionais, no quadro normativo 

que enforma a realidade militar. 

 E vem a propósito citar duas felizes ilustrações do contrário. 

 Rumemos então até ao Norte, a Braga. Lá, no Regimento de Cavalaria nº 6, uma das mais importantes 

Unidades do Exército Português, onde, a par da preparação de combatentes que, brilhante e 

reconhecidamente têm sabido projectar a imagem de Portugal no estrangeiro, e onde é prática corrente uma 

permanente interactividade com a população local, reforçando o prestígio das Forças Armadas, exerce o 

respectivo Comando o camarada, COR Jocelino Rodrigues. 

 É sócio da AOFA. 

 E não é por isso, nem de maneira alguma poderia ser de outra forma, que, contrariamente ao que alguns 

camaradas, expressa ou subliminarmente receiam, que a sua carreira foi ou sequer poderia ser afectada. 

 Comandando uma das mais importantes Unidades, não se inibiu em receber um representante da AOFA, 

membro do CN, na pessoa do nosso camarada Jara Franco, ex-presidente e actual membro do CN, para dar a 

conhecer aos seus subordinados o movimento associativo militar, as suas virtualidades e o papel que podem 

desempenhar na construção das melhores soluções que sirvam, não só os militares, mas a própria Instituição 

Militar.  

 Entre outros, um exemplo feliz que desmente receios existentes, receios que alguns, vá-se lá saber porquê, 

se encarregam de alimentar, sustentados em adjectivações e conotações que a realidade dos factos e o 

resultado concreto das acções que formal e informalmente a AOFA pratica, manifesta e objectivamente se 

encarregam de negar.  

 E, rumando a Sul, a Évora. Onde, no Centro de Instrução e Doutrina, presta serviço o MAJ Musa Paulino, 

hoje também na nossa companhia.  

 No Instituto de Estudos Superiores Militares (IESM), num meio onde florescem ainda alguns atavismos e 

preconceitos, entendeu propor, no âmbito do Curso de Estado-Maior Conjunto, o “Associativismo Militar”, 

como tema do seu trabalho de investigação individual. Com dificuldades de permeio, activas umas e passivas 

outras, concluiu um brilhante trabalho sobre o associativismo militar. 

 Não era sócio. 

 E, segundo confessou, antes do conhecimento que a investigação lhe proporcionou, contava-se entre 

aqueles que colocava fortes reservas à existência das Associações Profissionais Militares. Ciente dos factos, 

alterou a distorcida perspectiva que tinha da realidade. 

 Tornou-se sócio da AOFA. 

 Enfim, exemplos com diferentes contornos, mas ilustrativos de que o caminho se vai fazendo caminhando 

e de que a AOFA não é um estorvo para a carreira de quem quer que seja, cabendo aqui referir que é uma 

Instituição que ombreia ao lado de muitas outras de países Europeus, uma das quais, a Alemã, a maior, conta 

no seu seio com cerca de 205.000 associados. 



3 
 

 Temos pela frente tempos difíceis. Não tanto em resultado das condicionantes económicas que foram 

impostas ao País, mas fundamentalmente porque os sinais dados por decisões já tomadas, acrescidas de 

medidas anunciadas, tudo leva a crer que a actual equipa governativa se disponha a prosseguir políticas 

anteriores, em claro, despropositado e inadmissível desrespeito pela condição militar, numa dimensão que 

nos permite dizer que, subtraída a condição que é a nossa, de militares, se preparam para nos roubar a nossa 

própria dignidade. 

 E não pode ser. 

 Como em qualquer outro lugar os militares devem, têm que ser respeitados! 

 Os militares não são coisa descartável. São um bem necessário e irrenunciável, pois é-lhes destinada a 

missão maior de entre outras importantes também – a defesa da Pátria que juramos defender e que, 

infelizmente, a vida tem mostrado ser cada vez mais um bem que alguns olham de modo bem diferente. Para 

esses, Pátria compagina-se num significado bem diverso; são os offshores, as transacções financeiras, o 

enriquecimento rápido sem olhar a meios, ao ponto de alienar e delapidar a riqueza de povos inteiros. 

 Talvez por isso ou também por isso, os militares e a própria Instituição Militar constituam um estorvo que, 

paulatina e insidiosamente importe minimizar até ao ponto em que a razão da sua existência, 

constitucionalmente consagrada, deixe de ter expressão. E, assim, o caminho fique livre para, mais 

facilmente, tripudiar-se sobre esta terra de 800 anos que, para o ser, como a história testemunha, foi, ou com 

a acção dos militares, ou destes em comunhão com o povo, que a Pátria renasceu para se orgulhar hoje e 

poder orgulhar-se amanhã de ser uma terra independente, capaz de tratar do seu próprio destino. 

 Retomando o respeito pela dignidade que os militares merecem e exigem, muito rapidamente passo a 

elencar o que de mais significativo, objectivamente vai acontecendo desde tempos mais recentes, recuando 

apenas a 2005: 

 A alteração das regras de cálculo da situação de reforma, em termos que acabam por ser ainda mais 

penalizadores que para os restantes cidadãos, em aberto desrespeito pelo que institui a Lei de Bases do 

Estatuto da Condição Militar (ECM), penalizando particularmente os militares mais jovens; 

 Alteração das condições da situação de reserva, castigando igualmente os camaradas mais jovens e 

promovendo a prestação do serviço militar até à velhice e, por conseguinte, uma força militar de 

anciãos; 

 Em 2005, a completa descaracterização da Assistência na Doença aos Militares (ADM), em nome da 

sua convergência com os restantes subsistemas de saúde públicos. Do que sobrou pretende-se agora 

pôr-lhe termo, mediante sucessivas reduções; 30% em 2012, 20% em 2013, até ao seu 

autofinanciamento em 2016. Dito de outro modo: os militares vão ser chamados a suportar, muito 

provavelmente, até os custos da Saúde Operacional! Tudo isto em manifesto incumprimento do ECM; 

 Congelamento das progressões de SET de 2005 a DEZ 2007 e a redução das remunerações e 

congelamento de progressões desde o início de 2011. 
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A ilustração de que os militares em tempos de aperto são tratados como qualquer outro cidadão, 

sabendo-se quão mal tratados têm sido em matéria de remunerações ao longo dos anos. 

Repetindo o que fazemos vezes sem conta: Em tempo de “vacas gordas”, porque somos militares e 

condicionados pelos deveres e restrições a que estamos sujeitos, não beneficiámos das prebendas tão 

abundante e generosamente distribuídas por outros, enquanto, por outro lado, somos invariavelmente 

chamados a participar na resolução de problemas causados por loucuras de toda a espécie, praticadas 

por alguns! 

 Qual cereja em cima do bolo, o congelamento das promoções! 

Uma inusitada, descabida e irresponsável medida que, numa estrutura altamente hierarquizada, coloca 

em causa um dos pressupostos essenciais da autoridade e disciplina em que assenta a Instituição 

militar. Uma das medidas que, não obstante por si só já configurar algo de grave, conjugada com outras 

mais parece fazer parte de um qualquer plano que visa descaracterizar e desarticular as Forças 

Armadas; 

 A redução de efectivos. Assim mesmo: sem que se conheça qualquer racional para os números que 

têm vindo a ser apresentados, surgem diferentes quantitativos relacionados com os efectivos das 

Forças Armadas: 30.000 efectivos no programa eleitoral do PSD (correspondendo a uma redução de 

cerca de 10.000 militares), redução em 10% no programa da Troika (redução de 4.000 efectivos) e 

agora, no documento de estratégia orçamental 2011/2015, a redução de “(…) pelo menos, 10% 

durante o período entre 2011 e 2014”. 

Num contexto em que o Conceito Estratégico de Defesa Nacional (CEDN) se mantém e o Conceito 

Estratégico Militar (CEM) não prevê qualquer alteração do Espaço Estratégico de Interesse Nacional 

Permanente, faz sentido tal objectivo? 

E Como será feito e que consequências terá? Quem atinge? Que estudos estiveram na base das 

exigências da “troika”? Ou, como muitos suspeitam, a “troika” serviu para emagrecer ainda mais umas 

Forças Armadas que já estavam no limite da sua capacidade operacional? E a que propósito são 

estrangeiros a dar ordens numa vertente do Estado que tem a ver com a afirmação da Soberania 

Nacional? 

É legítimo uma vez mais, questionarmo-nos se, uma medida deste tipo, conjugada com tudo o resto 

que vai afectando os militares e a própria Instituição Militar, não fará parte de um qualquer plano 

destinado a desarticular as Forças Armadas, descaracterizando-as e retirando-lhes meios para que 

possam desempenhar o mais relevante papel que a Constituição da República Portuguesa lhes atribui: 

A DEFESA MILITAR DA REPÚBLICA! 

 O não cumprimento das normas que regulam os incentivos à prestação do serviço militar nos RV e RC, 

o que, a par das perversões ocorridas com o congelamento das promoções e a redução de efectivos, 
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mais parece consubstanciar uma prática tendente a arredar os cidadão do cumprimento do serviço 

militar. Acabou-se com o Serviço Militar Obrigatório. Pretende-se liquidar o RV e RC?  

 E poderia continuar com outras situações decorrentes de posturas igualmente graves como o 

Complemento de Pensão, o Fundo de pensões, a novela à volta da Inspecção Geral de Finanças, etc. 

 Se a tudo isto adicionarmos a campanha que, paulatina e insidiosamente se vai fazendo de modo a 

veicular para a opinião pública uma imagem tão injusta quanto distorcida da Instituição Militar 

e dos militares que a integram, tenho para mim que o alcance do que é pretendido vai muito 

além do que, no imediato, poderá parecer mais evidente. 

  Por, conseguinte, camaradas, Srs. Convidados, senhoras e senhores, olhando para o quadro que 

apresentei, termino como comecei: não está fácil a vida associativa. 

 Mas tudo faremos, com a colaboração e o envolvimento de todos, para, no respeito da legalidade 

e no quadro institucional, fazer valer, em parceria com outros agentes igualmente representativos, 

embora de outro modo, a razão que nos assiste, denunciando, lutando e proclamando, em nome da 

dignidade de todos os militares, que a atitude deve ser outra. As restrições e deveres, a 

disponibilidade, abnegação e generosidade que nos identificam como militares, exigem de quem 

tem o mando, uma séria reflexão e inflexão de posturas incompreensivelmente reiteradas.  

 Deixando o nosso agradecimento a todos os que institucionalmente ou de outro modo, quiseram 

associar-se à comemoração do 19º aniversário da AOFA, peço a vossa permissão para deixar aqui 

um: 

 

VIVA A PORTUGAL 

E 

VIVA A ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. 

 

         

    

 

O Presidente da AOFA 

 

Manuel Martins Pereira Cracel 

COR TPAA 

 


