
 Intervenção do Presidente da Assembleia 

Municipal de Almada 

José Manuel Maia 

Por ocasião da comemoração do 77º Aniversário 

da “Revolta dos Marinheiros do 8 de setembro 

de 1936 – Dia Nacional da Praça das Forças 

Armadas 

Em 14.09.2013, no Centro Cívico do Feijó 

 

 

- Senhor Presidente da Associação de Praças das Forças Armadas 

- Senhor Presidente do Clube de Praças da Armada 

- Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Almada 

- Senhores Oficiais Superiores representantes dos Excelentíssimos Chefes de 

Estado Maior da Armada, Força Aérea e Exército (Distintos Capitão Mar e 

Guerra Dores Aresta, Tenente Coronel Ribeiro Nunes e Tenente Coronel Alves 

Bastos) 

- Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia do Feijó, Laranjeiro e Cova da 

Piedade 

- Senhor Representante do Grupo Parlamentar do PCP na Assembleia da 

República 

- Senhor Presidente da Confederação das Coletividades Portuguesas 

- Senhor representante da CGTP-IN 

- Senhores Presidentes e Representantes das Associações Socioprofissionais e 

Clubes Militares/de Oficiais, da COMIL, de Sargentos, do Sargento da Armada, 

de Fuzileiros, de Marinheiros de Ferreira do Zêzere) 

- Senhores Presidentes e Representantes da Liga dos Combatentes, dos 

Deficientes das Forças Armadas e dos Veteranos de Guerra 

- Senhor Representante da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia 



 

- Senhor Representante da IASFA 

- Senhor Representante da União dos Resistentes Antifascistas Portugueses 

- Senhoras e Senhores 

 

Foi com enorme honra e satisfação que recebi, que a Assembleia Municipal de 

Almada recebeu, da Associação de Praças das Forças Armadas e do Clube de 

Praças da Armada, o convite para participar nesta nobre cerimónia solene de 

comemoração nacional do 77º Aniversário da “Revolta dos Marinheiros de 8 de 

setembro de 1936” - Dia Nacional da Praça das Forças Armadas. 

Agradeço penhorado o convite, relevando a importância que assume também 

para a comunidade almadense a evocação de um ato heroico de resistência ao 

regime ditatorial fascista que dominou Portugal durante 48 negros anos, assim 

como de afirmação e relevância de uma classe militar – as Praças das Forças 

Armadas. 

Foi um convite irrecusável. 

Pelo cargo institucional e de representatividade de que estou investido, mas 

também pela consideração que os dirigentes da Associação Praças das Forças 

Armadas e do Clube de Praças da Armada seitêm pelo Poder Local do Portugal de 

Abril e, neste particular, pela Assembleia Municipal de Almada enquanto espaço 

de vivência democrática e de participação na construção da Cidade dos cidadãos, 

de envolvimento do movimento associativo na ação municipal, assente na 

comunhão de causas e valores da liberdade, da solidariedade, da justiça, do 

progresso civilizacional. 

O Concelho de Almada é conhecido e reconhecido como um Concelho de causas e 

valores, somos um Concelho com memória, sabemos que não se constrói o 

futuro sem conhecer e ter em consideração o passado, os passados, assumimos 

e exaltamos a história local e nacional, os seus protagonistas, as suas 

referências, os militares, o Povo. Não é por acaso que muitos acontecimentos 

históricos estão gravados em topónimos por todo o Concelho – o 23 de julho de 



 

1833, a Batalha da Cova da Piedade com a derrota dos miguelistas; o 31 de 

janeiro de 1891, bem demonstrativa de que na luta justa a derrota de hoje, será 

a vitória de amanhã; o 5 de outubro de 1910, a implantação da república mas 

que em Almada foi a 4 de outubro com o içar da bandeira republicana; o 8 de 

setembro de 1936 da revolta dos marinheiros, de resistência à ditadura; o 25 de 

Abril da Liberdade, os seus Militares heróis da Revolução de 1974, com a grande 

avenida da Aliança Povo-MFA e a Praça do MFA no qual o povo de Almada ergueu 

o monumento aos Perseguidos e dos muitos que deram a vida na luta pela 

liberdade; o monumento à liberdade no Parque Urbano com aqueles três braços 

erguidos ao céu simbolizando a força e a importância desta causa e valor e; aqui 

junto a nós neste espaço também de afirmação do Poder Local Democrático, com 

o Edifício Sede do Poder Local da Freguesia do Feijó, eis também o Monumento 

ao Marinheiro Insubmisso, homenagem do Município, do Povo de Almada e dos 

seus Camaradas Marinheiros aos Marinheiros revoltosos do 8 de setembro de 

1936, glorificando assim e sempre a Resistência e os seus sofrimentos e mortos, 

mas também de exaltação do feito. 

Importa não esquecer o grande significado da revolta dos marinheiros de 1936. 

Eram anos terríveis que se viviam na Europa e em Portugal. Era o avanço da 

noite negra do fascismo. Na Itália e na Alemanha o poder estava nas mãos de 

Mussolini e Hitler cujo avanço para o domínio mundial determinou a 2ª Guerra 

Mundial de 1939 a 1945. Em Portugal estava implantado o regime ditatorial 

salazarista e em Espanha começava a sublevação franquista contra a República 

Democrática Espanhola. 

É este o contexto enquadrador da revolta dos marinheiros insubmissos dos 

navios “Afonso de Albuquerque e Dão” de que resultou na morte de 5 

marinheiros e a condenação de 82, sendo que destes, 34 foram enviados para o 

Campo de Concentração do Tarrafal – o Campo da Morte Lenta. 

Este monumento no Município de Almada é também chamamento importante da 

grande Homenagem Nacional que é devida e necessária aos percussores de 25 

de Abril de 1974. 



 

Esses Praças, Marinheiros Insubmissos, escreveram uma página honrosa na 

História da Resistência e Luta do Povo Português contra o Fascismo e pela 

Liberdade, são referências e desde logo dos Praças das Forças Armadas cujo feito 

elevam como seu Dia Nacional. 

Almada não esquece os feitos que engrandecem a Pátria e enobrecem o Povo e 

assim vem consagrando o seu lema de Concelho de Abril, de Concelho de 

Liberdade por vontade e ação do seu Povo e dos Eleitos do Poder Local, uma das 

maiores conquistas do 25 de Abril. 

É esta cidade que hoje como sempre vos acolhe, que vos manifesta gratidão, 

amigos, Sr.ªs e Srs. Praças das Forças Armadas, Família Militar, que vieram 

também de outras terras do nosso Portugal, mulheres e homens cidadãos e 

militares que o País deve considerar, respeitar, dignificar e enaltecer. 

Obrigado por terem vindo a Almada, afirmar causas e valores e conviver entre 

vós e também connosco. 

Obrigado também pela vossa participação como cidadãos no desenvolvimento do 

Concelho de Almada. 

O Concelho de Almada está diferente também graças a vós militares portugueses 

das Forças Armadas, à Instituição Militar, à Marinha de Portugal pela fortíssima 

presença, envolvimento e parceria no Concelho. O nosso Concelho atingiu os 

mais altos padrões de vida urbana e desenvolvimento. Em todos os estudos e 

estatísticas oficiais o Concelho de Almada é continuamente um dos primeiros 

entre os 308 Concelhos de Portugal nos mais relevantes indicadores de 

desenvolvimento, de qualidade de vida e bem-estar. Prova-o também o último 

Anuário Financeiro dos Municípios, da responsabilidade da Ordem dos Técnicos 

Oficiais de Contas apresentado no mês passado, e novamente Almada está em 

lugar de topo em termos de eficiência financeira e realização orçamental, estando 

em 1º lugar como Município de Boas Contas que paga a um prazo médio de 11 

dias e não deve nada a ninguém. 

E este desenvolvimento e progresso de Almada só tem sido conseguido pela 

dedicação e empenho, das suas Instituições, Entidades e Organizações, pelo 



 

profissionalismo, pelo serviço público que prestam, mas também pelo 

envolvimento dos cidadãos que pelo amor e sentimento de pertença, à sua 

organização, à sua rua, ao seu bairro, à sua freguesia, à sua cidade, ao seu 

Concelho de Almada, são protagonistas solidários da dinâmica de 

desenvolvimento e progresso da nossa terra. 

Aqui em Almada ao contrário do que se passa a nível nacional e sua governação, 

pese embora as dificuldades que cada dia que passa serem maiores com o 

ataque à autonomia da gestão e a brutal redução das finanças municipais, mas 

em Almada temos uma realidade que é sinónimo de estabilidade e solidez na 

gestão; estado social que se constrói e defende; trabalhadores respeitados e 

incentivados que cumprem; movimento associativo e solidário reconhecido e 

apoiado; instituições e entidades que cooperam em múltiplas e alargadas 

parcerias; enfim, uma realidade que decorre de compromissos que se cumprem 

honrando a palavra dada. 

Não esquecemos que a identidade de Almada é marcada pelo seu movimento 

associativo que representa uma das mais fortes tradições populares e se assume 

protagonista como pilar do município para o desenvolvimento, a solidariedade e o 

progresso. Atualmente existem mais de 500 associações e coletividades, mais de 

uma dezena são centenárias.  

Não é pois de estranhar que Almada seja polo de associativismo militar 

responsável e a participação de militares seja importante no movimento 

associativo geral e no progresso do Concelho. O Clube de Praças da Armada foi 

fundado em Almada e aqui tem a sua sede, o Clube do Sargento da Armada tem 

na nossa Cidade a sua prestigiada delegação, a Associação de Comandos de 

Almada e Seixal tem a sua sede no nosso Concelho e a Associação de Praças das 

Forças Armadas tendo sede em Lisboa considera Almada como espaço seu e 

meio da sua ação. 

Associações estas que me permito destacar a Associação de Praças das Forças 

Armadas e o Clube de Praças da Armada que hoje nos juntam, provam a 



 

democratização da sociedade portuguesa, são referência do movimento 

associativo nacional e parceiros valiosos do município de Almada. 

Sr.ªs e Srs. Convidados 

Srªs e Srs. Militares 

Permitam-me ainda mais umas breves palavras. 

Quando um civil aborda questões militares normalmente pede desculpa por se 

meter em seara alheia. Eu não o vou fazer, não vou pedir desculpa porque 

considero que a seara não é alheia. 

Os tempos são outros e muito diferentes da minha experiência militar mas ainda 

hoje tenho presente e profundamente marcado os mais de 4 anos de Serviço 

Militar Obrigatório e os 2 anos em zona 100% no norte de Moçambique, a que 

acresce os mais de 10 anos na comissão parlamentar de defesa nacional. 

A componente militar da Defesa Nacional, as Forças Armadas, são de tal maneira 

valiosas que não podemos ficar alheios, pois o que está em causa é o País  a 

Nação, a soberania e a independência. 

Se a Defesa Nacional constitucionalmente reconhecida tem por objetivos garantir 

a independência nacional, a integridade do território e a liberdade e a segurança 

das populações contra qualquer agressão ou ameaças externas – a componente 

militar é parte importante e determinante. 

Reconhece-se que a primeira incumbência das Forças Armadas é a defesa militar 

da república, mas, e a larga maioria dos portugueses não o sabem ou não o 

consideram, a missão das Forças Armadas ao serviço do povo português é 

muitíssimo mais ampla, quer na satisfação de compromissos internacionais do 

Estado no âmbito militar, quer na participação em ações humanitárias e de paz 

no âmbito internacional, que ainda na colaboração em ações de proteção civil, 

em tarefas de satisfação de necessidades básicas e de melhoria da qualidade de 

vida das populações, quer também nas ações de cooperação técnico-militar que 

por exemplo com os Países africanos de Língua Oficial Portuguesa é única e de 

enorme prestigio para Portugal. 



 

Então, os cidadãos portugueses não só têm todo o direito, mas acima de tudo 

têm o dever patriótico de acompanhar criticamente e preocupar-se com a 

situação das suas Forças Armadas e o sentimento e opinião dos seus servidores – 

oficiais, sargentos e praças e suas organizações representativas. 

Atrevo-me a manifestar preocupação pela instabilidade de uma reestruturação 

continua, permanente, em que parece que ninguém se entende e ninguém 

acredita. 

Que reestruturação e redimensionamento é este quando a primeira coisa que 

define é o montante financeiro a cortar e o número de efetivos a reduzir e só 

depois analisam a realidade e as necessidades. 

Quem está de fora, mas interessado, apercebe-se de que tudo parece estar em 

causa: os meios, a qualificação, o treino, a formação, o Estatuto da Condição 

Militar, os direitos, e assim também o futuro da instituição e dos seus militares. 

Sr.ªs e Srs. 

O nosso País enfrenta uma gravíssima crise política, económica e social que exige 

uma grande mobilização e esforço de todos, todos, os portugueses, com o nobre 

objetivo de um novo rumo para Portugal, no sentido do seu desenvolvimento 

socioeconómico, da dignidade humana e do respeito pela soberania nacional. 

Sr.ªs e Srs. 

Sr. Presidente da Associação de Praças das Forças Armadas, Luís Reis, 

Sr. Presidente do Clube de Praças da Armada, Carlos Cardoso, 

Srs. Dirigentes e Associados  

Aceitem o mais profundo agradecimento por me permitirem enquanto Presidente 

da Assembleia Municipal de Almada partilhar este tão importante ato de 

cidadania. 

Unir é socialmente necessário 

Comemorar e não esquecer, é preciso 

Estarmos juntos, fortalece-nos como comunidade 



 

Partilhar vivências, reforça-nos valores 

Assumir valores assegura-nos um futuro com futuro 

Reconhecimento, gratidão, glória, aos marinheiros insubmissos do 8 de setembro 

de 1936, aos democratas antifascistas lutadores da liberdade, aos militares de 

Abril e do Portugal de Abril 

Viva aos Praças das Forças Armadas 

Via às Forças Armadas Portuguesas 

Viva Portugal 

 


