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Camaradas e Amigos 

Um dos temas que me tocou abordar tem a ver com a questão da “Carreira 
Militar”. No quadro de cortes cegos e congelamentos aplicados sem 
conhecimento de determinadas especificidades, apenas tendo em vista, fria e 
duramente, objectivos economicistas, cabe desde logo perguntar: quem 
determinou estes congelamentos tem alguma noção do que são, ou devem ser 
as “Carreiras Profissionais dos Militares” ou que é a “Condição Militar”? 

A Lei nº 11/89, de 1 de Junho, a Lei das Bases Gerais do Estatuto da Condição 
Militar, no seu Artigo 2º caracteriza em nove alíneas a Condição Militar. As 
primeiras oito alíneas definem deveres e obrigações a que os militares estão 
sujeitos, restando apenas uma, a última, para referir “a consagração de 
especiais direitos, compensações e regalias, designadamente nos campos da 
Segurança Social, assistência, remunerações, cobertura de riscos, CARREIRAS e 
formação.” 

O Artigo 11º desta Lei refere que é garantido a todos os militares o direito de 
progressão na carreira, nos termos fixados nas leis estatutárias respectivas. 

Depois de tudo o que até aqui escutámos aos anteriores oradores, lendo e 
ouvindo estes excertos da legislação, mais uma pergunta nos assalta: Afinal as 
leis existentes no nosso país são ou não para cumprir? Não deixa de ser curioso 
que lendo o Artigo 3º desta mesma lei verificamos que “os militares assumem o 
compromisso público de respeitar a Constituição e as demais leis da República e 
obrigam-se a cumprir os regulamentos e as determinações a que devam 
respeito, nos termos da lei”. Afinal, somos nós que temos o dever maior com o 
cumprimento da lei! Sabêmo-lo e não o negamos... 
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Contudo, sob o pretexto de exigências de entidades estrangeiras, com a 
cobertura e aval de sucessivos governos, sob a capa de resposta a uma pretensa 
ajuda, são feitos os mais variados desmandos e desrespeitos a muita da 
legislação que está em vigor e que é fundamental para a existência não só do 
País enquanto Estado soberano e independente, como das próprias Forças 
Armadas Portuguesas, destacando-se entre muitas outras esta Lei de Bases 
Gerais e o inalienável direito à progressão na Carreira. Mas atenção, progressão

nos postos com o consequente reconhecimento retributivo, entenda-se, não 
haja aqui qualquer intenção de se tentar “vender” aos militares, mais uma vez, 
gato por lebre! 
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? Quem deliberada e objectivamente não cuida em cumprir estas (e outras) leis 
pode vir maliciosamente, numa evidente tentativa de manipulação da opinião 
pública, alegar a “prática de ilegalidades e ou irregularidades” cometidas pelos

militares? 

Mesmo que sejam afirmações camufladas de seriedade por estarem integradas 
em relatórios, preliminares ou finais, da Inspecção Geral de Finanças após 
auditorias efectuadas aos ramos das Forças Armadas, não podem os militares 
aceitar esta teia de insinuações, esta tentativa de os colocar debaixo de um 
manto de suspeição sobre ilegalidades ou irregularidades que os militares, no 
seu todo, não cometeram. Não o podem aceitar, não aceitam, e tudo farão para 
combater essa tentativa de denegrir a imagem dos militares junto dos seus 
cidadãos. Por outro lado, e fieis à sua formação e responsabilidade no seio da 
própria instituição, os militares não podem aceitar, nem aceitam, que sejam 
desautorizados os chefes militares, e por consequência, todos os militares, da 
forma como durante semanas se assistiu, escondendo deliberadamente o 
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contraditório feito pelas chefias aos resultados da dita Inspecção Geral de 
Finanças. 

Há um outro aspecto que merece a nossa reflexão. Não deixa de ser curioso que 
técnicos tão competentes, como supomos que sejam os que integraram as 
delegações da Inspecção Geral de Finanças, e dispondo de todos os meios e 
condições para executar a sua missão nestas auditorias aos ramos, não tenham 
conseguido descortinar anomalias tão básicas como o facto de entre militares 
do mesmo posto, haver militares mais novos a auferirem maior vencimento que 
os mais antigos ou ainda, o facto de não estarem (desde 1 de Janeiro de 2010) a 
ser acertadas e pagas as diferenças relativamente ao Complemento de Pensão 
de Reforma aos militares que a ele têm direito, só para citar dois meros 
exemplos. Curioso, de facto! Será isto inocente? Ou há anomalias, que por 
terem custos apenas para “os mesmos”, não merecem ser reparadas? 

Esta tentativa, tantas vezes repetida, com argumentações tão variadas, mas 
sempre com o mesmo objectivo de descaracterizar as Forças Armadas, é por 
demais conhecida. Gostaria, a este propósito, de chamar à memória um evento 
idêntico a este, que decorreu no Pavilhão gimnodesportivo do Feijó, em 14 de 
Julho de 2005 em que, perante ataques idênticos mas de dimensão 
manifestamente mais reduzida, e contra o qual lutámos com firmeza 
conseguindo travar algumas das suas más consequências, afirmámos não querer 
fazer parte da “Comissão Liquidatária das Forças Armadas”. Não tenhamos 
medo das palavras! No fundo, este desmedido ataque é disto que se trata! 
Dissemos igualmente que, se não nos disponibilizássemos para lutar, 
brevemente teríamos que estar a defender a fábrica, a defender o posto de 
trabalho! Algumas, poucas, vozes discordantes, eventualmente bem instaladas 
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na vida, na altura contestaram-nos dizendo que estávamos a ser alarmistas e 
utilizando terminologia imprópria. Amigos e camaradas, face ao que estamos a 
assistir hoje, infelizmente e indesejavelmente, a vida veio mostrar-nos que 
tínhamos razão. 

Desta campanha descaracterizadora da Condição Militar faz parte um facto que 
não tem tido uma grande visibilidade mas que é sintomático do que nos querem 
fazer. Refiro-me ao triste folhetim relativo ao Bilhete de Identidade Militar. 
Este 
é um direito adquirido pelo menos desde 1966, cuja privação, nos moldes em 
que está a ser feito significa, para muitos, um retrocesso em matéria de 
direitos 
inerentes à própria Condição Militar! Negar ou retirar a equivalência entre 
documentos de identificação representa a perda de mais um direito associado à 
Condição Militar. Lembremo-nos que o DL 236/99, de 25 de Junho, que aprova o 
EMFAR determina no Artº 122º que “Aos Militares dos Quadros Permanentes é 
atribuído um Bilhete de Identidade Militar que substitui, para todos os efeitos 
legais, em território nacional, o Bilhete de Identidade Civil”. 

Esta é mais uma pequena peça, entre muitas, em que toda esta confusão e 
exigências impostas pelos mais diversos serviços ajudam à tentativa de 
descaracterizar e fragilizar a Condição Militar. 

Trazemos aqui alguns destes exemplos do que tem sido ao longo de muitos anos 
a tentativa de descaracterizar a Condição Militar, reduzindo as Forças Armadas a

um estado exíguo, apenas para reafirmar que é absolutamente necessário e 
urgente que lutemos firmemente na Defesa da Condição Militar. 
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Estamos aqui em conjunto para apresentar propostas de acção discutidas e 
consensualisadas entre as direcções das associações que representamos e para 
ouvir a voz e o sentir das nossas massas associativas, com o objectivo de 
recolher eventuais propostas que, após deliberação em reunião das Direcções, 
possam ser adoptadas como iniciativas a pôr oportunamente em prática, 
porque esta defesa da Condição Militar nos vai impôr persistência, firmeza e a 
necessidade de apoiarmos muitas mais acções de menor ou maior visibilidade. 
Mas, como no passado, teremos de voltar a fazê-las! 

Temos a firme convicção de que teremos de usar toda a nossa capacidade 
mobilizadora e discernimento para dar continuidade a uma luta tão difícil e 
tantas vezes tão desigual, mas absolutamente necessária. Contudo teremos de o 
fazer com grande firmeza, união e confiança pois a tentativa de nos 
empurrarem para a asneira é grande. Os provocadores, os “revolucionários 
inconsequentes” estarão ao virar da esquina e até gostariam que déssemos 
razão àqueles que nos querem cortar a voz. 

Daqui firmemente o afirmamos que não o farão, por muito que o tentem, 
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porque nós, todos nós, não deixaremos! Firmemente, não deixaremos! 

Não é por acaso que no momento em que anunciamos a intenção de realizar 
este Grande Encontro, como que por milagre, qual passe de mágica, surge do 
fundo do baú das malvadezas o Parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria 
Geral da República, sugerindo que os militares estariam proibidos de usar os 
seus direitos constitucionalmente previstos, mesmo com as restrições que 
conhecemos e assumimos, derivadas da Condição Militar. 
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Bem hajam os Juízes Conselheiros Jubilados António Bernardo Colaço e 
Guilherme da Fonseca que em 17 de Setembro e ontem mesmo, 21 de Outubro, 
respectivamente, em artigos de opinião publicados no Diário de Notícias, 
desmontaram magistralmente tal armadilha, repondo a verdade nos eixos e 
clarificando aos cidadãos portugueses, numa linguagem clara, ao contrário do 
rendilhado contraditório do dito Parecer do Conselho Consultivo, que restrições 
não são proibições e que os militares têm direitos que certamente não se 
coibirão de utilizar na defesa da Condição Militar! 

Com a convicção própria de quem jurou cumprir e fazer cumprir as Leis da 
República, guardar a Constituição da República Portuguesa e defender valores e 
princípios de soberania, independência, democracia e liberdade, desta tribuna 
vos reafirmo, com a voz que vocês me deram e que por ela aguardam nos 
momentos difíceis, que não aceitamos ser parte integrante da Comissão 
Liquidatária das Forças Armadas. 

Tudo faremos para defender a Condição Militar e responder ao povo português, 
a quem servimos, de acordo com o espírito do texto constitucional. 

VIVA AS FORÇAS ARMADAS, 

VIVA A INDEPENDÊNCIA NACIONAL, 

VIVA A SOBERANIA NACIONAL, 

VIVA PORTUGAL! 
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