
Contra-Almirante Nunes da Silva - "O Massacre" 

Sintomático o modo frio, com laivos de triunfante, com que governantes anunciam terem ordenado 
mais um novo massacre a idosos e deficientes e a quem serve o País. 
 
Tentando iludir o Tribunal Constitucional com uma nova forma – e que até é mais gravosa – de 
impor aquilo que o TC já mais de uma vez declarou ilegal. Com jogos de palavras. 
 
Aos servidores do Estado e seus pensionistas, e só a esses cidadãos, vão impor-lhes que se auto 
sustentem no que respeita a cuidados de saúde. Que descontem como se fossem sempre a serviços 
particulares, apesar de recorrerem muitas vezes a estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde. 
 
SNS que também sustentam, por outra via, pelos seus impostos, IRS, IVA, etc. E mais uma 
contribuição “extraordinária” de “solidariedade”, quando solidariedade precisavam eles, os 
fisicamente carentes e que legaram a estes governantes aquilo que usufruem: vida, saber, 
comodidades, oportunidades de singrarem. 

E solidariedade precisavam os que já arriscaram ou se dispõem a arriscar a vida ou integridade física 
em defesa da vida e dos bens de todos. Muitos que até já ficaram com sequelas. A estes, FA e de 
segurança, dão-lhes a “oportunidade” de saírem dos seus subsistemas sem falarem na restituição do 
que já descontaram para eles. E sabendo que a saída ainda os deixava mais desprotegidos, porque 
no Kosovo, no Afeganistão, no mar, nem têm possibilidade de pedir credencial a médico de família 
para fazerem um exame médico, uma operação, em estabelecimento do SNS! E que, pelo que 
ganham e pelos riscos da sua profissão, até lhes são proibitivos prémios de seguradoras. Que nem 
aceitam cobertura por doenças ou deficiências já declaradas, ou pela idade. 
 
Contrariamente ao constante na lei de bases da condição militar: “Art. 15. ° - 1 - Atendendo à 
natureza e características da respectiva condição, são devidos aos militares, de acordo com as 
diferentes formas de prestação de serviço, os benefícios e regalias fixados na lei. É garantido aos 
militares e suas famílias, de acordo com as condições legalmente estabelecidas, um sistema de 
assistência e protecção, abrangendo, designadamente, pensões de reforma, de sobrevivência e de 
preço de sangue e subsídios de invalidez e outras formas de segurança, incluindo assistência 
sanitária e apoio social.” 


