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Camaradas: 

Exige-nos o dever de cidadania que encontremos formas de fazer ouvir as razões que 

nos fazem dizer que o que está a ser feito aos cidadãos em geral e aos militares em 

particular não é democrático, não é justo, não é equitativo, não respeita os cidadãos, 

não é legítimo, gera instabilidade, mata a confiança, semeia a desesperança e alimenta um 

perigoso sentimento de que está a ser ultrapassado o limite de aceitação da violência a que nos 

vêem sujeitando. 

 Retiram-se direitos ao ponto de, a muitos, lhes serem sonegadas condições de 

sobrevivência, numa lógica surrealista de que a solução residirá na destruição deste País 

fazendo de todos nós gente pobre e escrava ao serviço de uns quantos que, cavalgando sobre a 

ruina da maioria, impune e alegremente vão acumulando riqueza sem limite. 

 Por isso, estamos aqui questionando um documento, mais um, através do qual é dada 

continuidade a uma inaudita sanha persecutória da generalidade dos cidadãos por via de 

medidas em que a extorsão dos rendimentos de cada um se constitui como norma de conduta. 

 Extorsão afrontando todos em geral e, com uma particular acutilância, os que servem a 

coisa pública.   

 Onde está a equidade quando, perante uma dívida pública e um défice considerados 

excessivos, são imputadas particulares responsabilidades aos que exercem atividades na esfera 

do Estado, relacionadas, por conseguinte, com serviços prestados à comunidade, para as quais, 

tal como a maioria dos restantes cidadãos, em nada concorreram? 

 Trata-se de uma situação objetivamente desprovida de qualquer sentido e arredada de 

equivalente noção de senso e justiça. Admitindo-se a necessidade de solucionar o equilíbrio das 

contas públicas, não é admissível que seja imputada a uma parcela da comunidade - aos que 

prestam serviço no Estado - de que todos fazemos parte, a singular responsabilidade de 

suportar a delapidação de dinheiros públicos promovida por sucessivos governos. Pois, que se 

saiba, foi essa mesma comunidade, por inteiro, que encarregou tais responsáveis 

(irresponsáveis) de zelar pelo bem público, em nome de todos e não exclusivamente dos que 

agora são particularmente penalizados, como a discriminação das medidas adoptadas parece 

fazer crer.  

 E é por isso que entendemos ter de ser atalhada a austeridade que nos querem impor 

através de mecanismos cujo denominador comum culmina na violenta extorsão de 
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rendimentos, oprimindo a generalidade da população, cuidando de garantir e preservar 

proventos milionários a uns quantos, por coincidência àqueles que, esses sim, são os primeiros 

responsáveis pelo estado em que o País se encontra. 

 Porquê, então, a forçada subtracção dos parcos rendimentos auferidos por quem trabalha, 

aos cidadãos em geral e aos que prestam serviço público em particular: 

− Quando, ao mesmo tempo, no contexto de fraudulentos processos de enriquecimento 

ilícito, nem tão pouco é manifestada a intenção de convocar os beneficiários de 

incalculáveis proventos obtidos, a comparticipar no sacrifício que a todos é pedido, como 

foi ocaso do BPN. Por sinal, um dos maiores roubos de que há memória, estando já 

sinalizado em cerca de 4 mil milhões de euros o valor do criminoso esbulho que 

inocentemente nos veem dizer ser da responsabilidade de todos nós! 

− Quando, tendo a própria Troika recomendado a revisão dos acordos das Parcerias 

Público-Privadas (PPP’s), essa revisão se mantém convenientemente em banho-maria, 

exemplo bem ilustrativo de como é feita a criminosa transferência do que é de muitos 

para alimentar a ganância de alguns; 

− Quando se garantem rendas de diferente natureza, à custa do contribuinte, diligências 

sempre subordinadas à mesma lógica de subtrair o rendimento que o trabalho de muitos 

proporciona, transferindo-o para a voracidade da acumulação de lucro de grandes 

grupos económicos e financeiros; 

− Quando, se admite que um dos sectores que mais contribuiu para o actual estado do 

País, o financeiro, beneficie de empréstimos a juros de 0,75/1% e a seguir os utilize na 

compra de dívida pública numa lógica de pura agiotagem, cobrando de volta 5 e mais 

por cento, recusando simultaneamente o financiamento da economia;   

− Quando, ao mesmo tempo que se promove a extorsão de pensões de aposentação e 

reforma, laboriosamente construídas ao longo de uma vida de trabalho, se aliviaram os 

grupos financeiros da sua responsabilidade, transferindo para a Segurança Social o ónus 

do pagamento das pensões dos trabalhadores bancários;  

− Quando, ao mesmo tempo que se empobrece uma população inteira, 

subservientemente se insiste em aceitar condições que inexoravelmente levarão o País à 

completa ruina. E, sob as ruinas deliberadamente provocadas, erguer um “ESTADO 
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NOVO”, apontando como solução a resignação e uma pobreza maior ainda, retirando o 

acesso a serviços e funções sociais que um Estado justo deve comportar;  

− Quando, ao mesmo tempo que se projecta o desmantelamento do Estado e se elegem os 

cidadãos em geral, os que servem na Administração Pública e os 

aposentados/reformados como alvos a abater, se assiste em simultâneo ao regabofe de 

contratações de inúmeros “especialistas” acabados de sair da escola, a quem são pagas 

remunerações principescas, quando relacionadas com uma suposta experiência de que, 

obviamente, não são possuidores; 

− Quando se coloca o Estado e o património de todos nós contribuintes, ao serviço de 

grupos de interesses e de amiguismos de que é exemplarmente expressiva a inscrição de 

muitos e muitos milhões de euros destinados ao pagamento de serviços de 

consultadoria, dando continuidade a práticas já conhecidas, através das quais, escritórios 

privados, se banqueteiam à mesa do orçamento, sabendo-se que uma parte significativa 

de tais serviços poderiam e deveriam ser elaborados recorrendo a competências 

existentes na Administração Pública.  

 Enfim, Sr. Presidente da República, Excelência; poder-se-iam desfiar muitas outras 

situações ilustrativas de uma postura e acção em permanente desafio aos preceitos 

constitucionalmente consagrados, tamanhas são as desigualdades promovidas e o desrespeito 

para com os cidadãos contribuintes. 

 Razões que a realidade militar potencia com uma particular acuidade, na medida em que, 

sendo extensivas a um universo caracterizado pela sujeição a todo um conjunto de especiais 

deveres e variadas restrições ao exercício de direitos, liberdades e garantias, as torna ainda 

mais justificadas e pertinentes. 

 Por isso, Sr. Presidente da República Portuguesa, Comandante Supremo das Forças 

Armadas, Excelência; nessa qualidade e considerando os interesses da Pátria que representa e 

não outros de qualquer natureza, se nos é permitido, entendemos que deve usar das 

prerrogativas que lhe foram outorgadas e abster-se de promulgar o Orçamento do estado para 

2013 e, em seu lugar, suscitar a fiscalização preventiva da sua constitucionalidade!  

VIVA PORTUGAL! 

VIVA A VERDADEIRA DEMOCRACIA! 

QUE SE CUMPRA A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA! 


