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DIA NACIONAL DA PRAÇA DAS FORÇAS ARMADAS 

(11SET2021) 

 

 

Sua Excelência Reverendíssima Dom Rui Valério, Bispo das Forças 

Armadas, cumpre-me publicamente registar o facto de ter aceite o 

convite que lhe foi dirigido como convidado de honra, a esta 

cerimónia comemorativa de tão importante data. 

 

Em nome da Associação de Praças e do Clube de Praças da Armada, 

o nosso muito obrigado. 

 

Exmas. Senhoras e Senhores Convidados 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

Camaradas 

 

A Associação de Praças e o Clube de Praças da Armada agradecem, 

também, a vossa presença, nesta data de evocação e afirmação. 

 

A vossa presença, marca também de forma bem vincada, o 

engrandecimento desta comemoração Nacional. 

 

Pausa 

 

Desde sempre, ao longo dos séculos, as Praças das Forças Armadas 

têm desempenhado um papel fundamental e relevante, na História 

de Portugal. 
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Hoje, assinalamos os 85 anos do 8 de Setembro de 1936, ato que 

ficou para a história como sendo a “Revolta dos Marinheiros”. 

 

Ao prestarmos homenagem aos que na longa noite do fascismo 

foram portadores da chama da liberdade e pela liberdade, pensamos 

no passado e no presente. 

 

Sentindo o passado, não esquecemos que foi com o resultado da 

longa luta de todos aqueles que sacrificaram as suas vidas, que hoje 

podemos viver em liberdade, e vivendo o presente com os olhos 

postos no futuro, travamos a nossa luta em prol da liberdade e 

democracia, bebendo a coragem daqueles que realizaram a Revolta 

de 1936. 

 

A ação conhecida como a “Revolta dos Marinheiros” assinala a 

madrugada em que marinheiros dos vasos de guerra “Dão”, “Afonso 

de Albuquerque” e “Bartolomeu Dias”, numa proeza militar sem 

precedentes, em pleno governo salazarista, se sublevaram, exigindo 

a libertação e reintegração de 17 camaradas seus que haviam sido 

arbitrariamente demitidos e presos pelo regime. 

 

Exmas. Senhoras e Senhores Convidados 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

Caros Camaradas 

 

Hoje comemoramos também o Dia Nacional da Praça das Forças 

Armadas, a defesa da dignidade da função militar, o prestígio e 

reconhecimento das Praças de Portugal. 
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Iremos trabalhar para a consagração formal e institucional do “8 de 

setembro – Dia Nacional da Praça”, por parte da Assembleia da 

República. 

 

Registo o facto da comemoração do Dia da Praça se ter comemorado 

nas unidades da Marinha, como prova do reforço de unidade e 

coesão. 

 

Unidade, pois todos seremos sempre poucos para levar por diante a 

dignificação da nossa categoria. 

 

Coesão, porque com iniciativas deste género conseguiremos 

fortalecer os laços de solidariedade e de união entre as Praças das 

Forças Armadas. 

 

Envidaremos todos os nossos esforços, para que o Exército e a Força 

Aérea sigam o exemplo da Marinha e, mesmo sem terem, ainda, 

Praças dos Quadros Permanentes, permitam que este dia seja 

comemorado nas suas unidades, dignificando as Mulheres e os 

Homens que os servem como Praças. 

 

Mas as Praças de Portugal, conscientes do papel que 

desempenharam e desempenham no funcionamento das Forças 

Armadas, conscientes que cumprem o seu dever para com o país, 

empenhadamente e com honra, também percebem que a 

dignificação das suas carreiras e do seu estatuto, não se esgota na 

obtenção da consagração formal e institucional do 8 de setembro 

como Dia Nacional da Praça. 
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Sendo um sinal de reconhecimento mais do que justo por parte do 

Estado Português para com as Praças das Forças Armadas, tal 

consagração terá significado mais relevante com a materialização de 

medidas tão urgentes e importantes para as Praças, como por 

exemplo: 

 

- As promoções e progressões remuneratórias; 

 

- A evolução efetiva nas carreiras conferindo às mesmas respeito 

pelos conteúdos funcionais referentes a cada posto, por exemplo, 

aguarda-se a regulamentação do posto de Cabo-mor no 

Regulamento Geral do Serviço Naval em Terra e nos regulamentos 

internos nas Unidades de Marinha; 

 

- A criação, no Exército e Força Aérea, do Quadro Permanente de 

Praças possibilitando assim, aos jovens militares, a continuidade de 

uma carreira nas Forças Armadas nesta categoria, assegurando-lhes 

mais estabilidade e segurança; 

 

-  A mais do que justa e urgente revisão do sistema remuneratório; 

 

- A alteração do regulamento de avaliação do mérito que subverte 

princípios e valores fundamentais numa instituição militar, como a 

antiguidade, colocando em causa a coesão e a disciplina militar; 

 

- O efetivo apoio e compensações nos campos da Assistência na 

Doença, da Ação Social Complementar promovida pelo IASFA, e da 

qualidade dos serviços de saúde que o Hospital das Forças Armadas 

deve prestar; 
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- O direito à tranquilidade no final de uma vida dedicada a um 

serviço patriótico, envergando um uniforme das Forças Armadas 

Portuguesas! 

 

 
Exmas. Senhoras e Senhores Convidados 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

Caros Camaradas 

 

As Forças Armadas, apesar de serem o pilar na defesa da soberania 

nacional, têm vindo a sofrer profundas transformações políticas, 

económicas, financeiras e organizacionais. 

 

Estas transformações, prejudiciais porque sistemáticas, fazem com 

que a instituição se veja obrigada a adotar outros dispositivos e 

modalidades de ação, não só no que diz respeito à modernização do 

material como em particular ao recrutamento de um número 

significativo de jovens para o cumprimento das missões das Forças 

Armadas, tanto interna como externamente. 

 

Esta realidade, deve ser assumida e reconhecida por parte da tutela 

e das chefias militares como um processo de vital importância, exige 

da parte dos mesmos uma outra forma de relacionamento entre a 

instituição e a sociedade civil, que constitui a base preferencial de 

recrutamento. 

 

Os problemas de ontem são, em muitos casos, os mesmos de hoje e 

serão com certeza os mesmos no futuro, se e para tal e em tempo 
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aceitável, os interlocutores com responsabilidade direta nada fizerem 

para a resolução dos constrangimentos a que os Militares estão 

sujeitos. 

 

Salienta-se, como grande constrangimento para o desempenho 

efetivo das funções que nos estão atribuídas, a redução de efetivos 

imposta pelos sucessivos governos. 

 

E a dificuldade em recrutar jovens para as fileiras. 

 

E não vislumbramos soluções que efetivamente invertam esta 

tendência. 

 

Enquanto as Forças Armadas não equipararem os vencimentos em 

início de carreira às outras carreiras especiais, e não permitir uma 

carreira com progressão dentro de limites temporais aceitáveis, 

nunca conseguiremos recrutar e reter os jovens que pretendam 

ingressar nas Forças Armadas. 

 

Permitam que refira que o ano de 2020, ao contrário do que foi 

anunciado, manteve esta tendência. 

 

Quem está nas unidades militares sente isso de forma bastante 

evidente. 

 

A falta de pessoal reflete-se ainda na sobrecarga de trabalho nos 

Militares que prestam serviço nas fileiras, o que tem vindo a 

dificultar a gestão dos períodos de descanso do pessoal, 

legalmente instituído. 
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Torna-se evidente que é na área do pessoal, que estão suscitadas as 

maiores preocupações e o avolumar de problemas. 

 

Não é com o Regulamente de Incentivos e sobretudo com o novo 

Regime de Contrato Especial, que pode ir até ao limite máximo de 18 

anos, que teremos a panaceia para esta questão que assola as 

Forças Armadas, nomeadamente na categoria de Praça. 

 

Exmas. Senhoras e Senhores Convidados 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

Caros Camaradas 

 

A condição militar implica estar sujeito a um conjunto alargado de 

deveres, subordinação ao interesse nacional, disponibilidade 

permanente, obediência hierárquica, sujeição à ética militar, o 

cumprimento de um exigente regulamento de disciplina militar e, se 

necessário, o sacrifício da própria vida. 

 

Mas, se aos Militares é reconhecida uma especial condição, de 

grande exigência, deverão estes ter um reconhecimento efetivo na 

dignificação da especificidade militar, através da consagração de 

especiais direitos e compensações, nomeadamente no campo social, 

sanitário, remuneratório e do exercício da profissão, aliás, como a Lei 

determina. 

 

Não podemos esquecer, que a Instituição Militar está associada à 

própria Identidade Nacional e constitui um precioso repositório de 

tradições e de valores nacionais, os quais, aliás, constituem a 
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principal fonte de estímulo e orientação do alto sentido de serviço 

nacional e que deve motivar os Militares que a integram. 

 

Neste sentido, constitui uma questão de Interesse Nacional promover 

o reconhecimento da Condição Militar, em correspondência com o 

seu merecido prestígio. 

 

Com os olhos postos no exemplo dos heróis do 8 de setembro de 

1936, vamos prosseguir na luta pelos direitos que nos assistem, 

mas cumprindo os deveres que assumimos quando jurámos como 

Praças de Portugal! 

 

 

Vivam as Praças das Forças Armadas! 

Viva as Forças Armadas! 

Viva Portugal! 


