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Senhor presidente da mesa da assembleia geral 

Senhor presidente da direcção 

Ilustres convidados 

Camaradas 

 

No Artigo 2º dos estatutos, é referido que “O Clube do Sargento da Armada tem 

por fim promover a formação social, moral e intelectual dos seus associados, criando-

lhes para tanto as condições indispensáveis, à sua dignificação.”. A AOFA, sabendo as 

dificuldades orçamentais que têm sido impostas a todos os portugueses, espera que tais 

restrições não impeçam o CSA de continuar a proporcionar tais condições aos seus 

associados. Sabendo do imenso trabalho produzido pelo CSA ao longo dos seus 37 anos 

de existência (22 de Fevereiro de 1975), a AOFA marca presença em mais um 

aniversário do CSA, convite que muito nos honra, pelo exemplo de associativismo que o 

CSA tem demonstrado. 

O Artigo 63º refere que “A Direcção é solidariamente responsável pelos actos da 

sua administração, até á aprovação do seu relatório e contas, pela assembleia Geral.”. 

Bem, outra coisa não se poderia esperar. Os dirigentes do CSA são militares que, 

habituados a honrar a sua palavra e os seus actos, honra consolidada pelo EMFAR, pelo 

RDM, enfim, por todos os dispositivos legais que enformam a sua conduta, digo, são 

militares que não se confundem com quem muda de opinião e atitude consoante os 

ventos sopram. Ser solidariamente responsável é assumir a palavra, é assumir seus actos, 

é assumir a sua responsabilidade e não enjeitá-la, atribuindo-a a outros. Refiro-me à 

regressão remuneratória de que estão a ser alvo cerca de 4.000 camaradas das FAs. 

Apesar de as chefias militares terem afirmado que havia sido cumprida a Lei, assalta-nos 

um sentimento de injustiça e de incredulidade ao terem decidido a aplicação de uma 

“punição colectiva”, em manifesta e gratuita afirmação de poder, ao penalizar militares 

com a regressão remuneratória, numa altura em que sobre os militares e suas famílias 

pesa o fardo da promessa solenemente anunciada de que havíamos que empobrecer! 

Muitos camaradas já nos têm perguntado: “Então o Estado deixou de ser uma 

pessoa de bem, dá o dito por não dito?”. Temos dificuldade em responder a esta 

pergunta! No entanto, pensamos que este tipo de situações ocorrem porque vêm na 
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sequência da prática, de há mais de duas décadas, duma desconsideração e 

descaracterização da condição militar. De facto, alegando regalias inexistentes e a 

necessidade de que os sacrifícios também devem atingir os militares, o poder político 

tem utilizado estes argumentos para conseguir descaracterizar os militares e as Forças 

Armadas. Também aqui podereis contar connosco: a AOFA continuará a lutar para que 

tal prática tenha fim! 

O Artigo 76º dos Estatutos do CSA refere que “Em caso algum poderá ser 

alegado desconhecimento destes Estatutos.”. Se “uma imagem vale mais do que mil 

palavras”, as 4.202 palavras dos estatutos do CSA (16 páginas) valem certamente mais 

que quatro imagens. Há também quem diga que o conhecimento é analítico (são as 

palavras) e que a sabedoria é sintética (são as imagens). As imagens condensam ideias, 

valores que nos orientam na vida. Assim, são os valores professados pelo CSA que não 

se pode alegar desconhecer, pois são eles que dão a alma, o sentimento profundo do 

que é estar ligado a algo em que acreditamos. Também aqui a AOFA está solidária 

convosco, porque nos move também um sentimento profundo de viver o 

associativismo. 

Hoje tive oportunidade de ver e ouvir na RTP2, pelas 15horas, no programa 

“Sociedade civil” coordenado pela apresentadora Fernanda Freitas, um debate 

subordinado ao tema “Como se alcança a felicidade”. Aí falou-se da “economia da 

felicidade”, concluindo-se que é com o sermos nós próprios e o sentirmos com 

verdade que se alcança o bem-estar, sendo o ter bastante subjetivo. Numa altura de 

crise económica e financeira, podemos minorar o sofrimento se apostarmos mais naquilo 

que somos e sentimos. Hoje, neste momento de bem-estar que o CSA nos proporciona, 

podemos aproveitar para mostrarmos que também conseguimos ser felizes, apesar de a 

Troika e outros que tais tentarem que o não sejamos!  

BEM-HAJA O CLUBE DO SARGENTO DA ARMADA! 

OBRIGADO 

CTEN Res. Paulo Silva Martins 


