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Oeiras, 6 de Fevereiro de 2014  

 

Ao Conselho Diretivo do IASFA 

 

 

 Após seis anos em lista de espera, dei entrada neste 
Estabelecimento a 16 de Novembro de 2012. As expectativas que formara, 
em visitas ocasionais ao longo desses anos e das conversas com os 
camaradas, eram muito boas pela qualidade das instalações e dos serviços 
prestados. Por isso entramos, eu e a minha mulher, na plena convicção de 
que iríamos aqui passar o resto da velhice até ao fim da nossa vida, em 
condições dignas e suportáveis pelos nossos meios que eram e são, 
exclusivamente, os da minha pensão de reforma, quer nos encargos que 
assumíamos, quer dos que mantinha no exterior, a casa familiar, assim 
como os gastos normais de uma vida sem qualquer espécie de ostentação.
 Dentro dessas mesmas expectativas, anulei o contrato de 
arrendamento antigo de um T2 em Lisboa, a cujo equipamento e 
mobiliário dei destino, doando-o em boa parte a pessoas necessitadas do 
bairro.          
 Das conversas tidas com as Senhoras assistentes Sociais no processo 
final de admissão nada nos fez alterar estas expectativas. Reparamos no 
nº 3 da cláusula 3ª do contrato e perguntamos qual vinha sendo o valor do 
chamado “encargo mensal atualizado anualmente” e nem sabiam se 
alguma vez tinha sido efetuado, mas que não o houvera nos últimos anos. 
Naturalmente, ficamos sem preocupações nessa matéria e, seguramente, 
não admitimos que esta Instituição, por vaga que fosse a formulação, 
alguma vez nos sujeitasse a um livre arbítrio.     
 É certo que, após entrarmos, já ouvimos algumas queixas sobre a 
alimentação e os apoios de saúde, mas não tivemos a noção de gravidade, 
ainda havia dois pratos à escolha, uma tábua de saladas excelente, os 
serviços das Residenciais também satisfaziam ainda, enfim, uma situação 
menos boa, mas muito aceitável ainda.     
 Foi Sol de pouca dura, os Serviços de apoio de saúde entraram em 
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colapso, a alimentação foi resvalando para o medíocre ou mesmo mau, os 
restantes Serviços foram-se aguentando sabe-se lá como.   
 Nesta situação de desamparo em que nos víamos, agravada pela 
obsessão governamental contra os pensionistas, que nos veio cair em 
cima, tornou-se assustadora a vossa Deliberação de 23 de Abril de 2013 e 
se bem que o fizessem manietados por uma Tutela da mesma índole, 
como se depreende das justificações sobre a falta dos montantes da Ação 
Social Complementar, a ausência de quotas dos beneficiários do IASFA e 
do corte violento nas verbas transferidas do Ministério da Defesa 
Nacional, a verdade é que reproduziam o processo malévolo de ir buscar o 
dinheiro mais fácil aos mais desprotegidos, neste caso nas mensalidades 
dos utentes das Residenciais com os quais até estavam a despender 
menos, dada a evidente e drástica diminuição da qualidade da 
alimentação, dos serviços, etc., ou seja, os utentes, mais ainda do que os 
pensionistas, estavam, estão e estarão a ser vitimados, claramente, em 
três frentes, nos cortes, na qualidade dos serviços e nos aumentos. Nunca 
teria sido possível anteciparmos, ou seque admitir, um torniquete assim. 
Parece-me espantoso que aquela vossa Deliberação em “Nota Adicional” 
assuma que, nós utentes passaríamos a ser cauterizados “pela ausência de 
quotas dos beneficiários do IASFA, I.P., pela retração das transferências do 
MDN, pelo aumento das cativações que impendem sobre todo o 
orçamento do IASFA”.        
 Por outro lado, a referência que se faz aos vossos encargos com os 
beneficiários de menores rendimentos e das viúvas que beneficiam de 
Subsídio Especial de Residente, deixam-nos noutro superlativo de 
indignação por já estar em causa neste Estado Democrático e Social do 25 
de Abril, feito para proteger os mais desfavorecidos, quando um governo 
manifestamente se demite disso e por vermos que o IASFA parece já só 
ter o recurso de espremer os utentes? Estaremos então no fim da linha. 
 Reconheço que existem problemas de vária natureza com que a 
direção do CASO-Oeiras se debate e esses, sim, já deveriam estar a ser 
atacados há muito tempo, mas dar-lhe um sentido comercial para os que 
podem pagar, até se pode ver como uma traição ao projeto inicial. Por 
isso também, já o Senhor General Cipriano Pinto terá sugerido o seu 
funcionamento autónomo.      
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 Também apresentei argumentos para a ponderação de que é 
possível esse funcionamento autónomo das duas Residenciais e dos 
apartamentos vitalícios em auto-sustentação com as verbas que deles 
emanam e sem serem necessários os aumentos efetuados, pelo que não 
me parece justo deixar no ar a insinuação de que seremos nós os 
responsáveis pelos desequilíbrios financeiros. Direi mesmo o contrário, os 
utentes não subsidiados pagam acima dos valores que se consomem. Já fiz 
também essa demonstração em documento anterior e isso foi 
reconhecido quando, recentemente, embarateceram os preços das 
refeições.          
 A Direção do IASFA a isto faz orelhas moucas e assume que quer 
resolver os problemas financeiros à nossa custa e dos novos utentes a 
admitir.         
 Quanto à vossa deliberação de 23 de Abril de 2013, no meu caso 
concreto, a cinco meses e sete dias de ter assinado o contrato inicial, 
estipulava-me um aumento imediato (cerca de 13% do valor acordado 
nesse contrato) e ainda dois outros sucessivos em 2014 e 2015 do mesmo 
valor, perfazendo um total de 40% do acordado em fins de 2012. Onde se 
terá feito coisa assim e logo num Estabelecimento de Solidariedade 
Social?         
 Naturalmente, reagi com reclamações e exposições que não 
obtiveram despacho favorável, bem pelo contrário, alegar-se-ia que “a 
atualização anual produz efeitos, regra geral, a 1 de Janeiro de cada ano 
civil”; não era o caso, nem se conhecia a natureza da dita atualização, nem 
alguma que do antecedente funcionasse no IASFA, nem das regras e 
justificações porque funcione agora ou vá funcionar no futuro, aliás a 
caraterística deste aumentos é de terem sido feitos sem regras 
justificativas, mas sim ao arbítrio de uma decisão de momento e 
desproporcionada. No Caso da Lei dos arrendamentos que, 
aparentemente, foi invocada, ela estabelece regras moderadoras para 
serem cumpridas.        
 Também se invocava a existência de uma longa lista de espera para 
admissão no CASO. Esta informação, verdadeira, encobre outras 
circunstâncias também verdadeiras e significativas, por um lado os 
problemas existenciais podem ser tão grandes que haverá sempre quem 
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entregue a bolsa para salvar a vida, por outro, embora o meio militar de 
um modo geral não seja propício ao enriquecimento, tanto nos militares e 
viúvas já admitidos, como nesses candidatos, como até em muitos que 
nem se candidatam, há níveis de rendimentos muito variáveis, meios de 
fortuna pessoal, mais do que uma Reforma, duas, três, sei lá se mais e esta 
ponderação, nem sei, nem sei se alguém sabe, como é feita.   
 Por outro lado, os encargos de cada um podem ser de vária 
natureza, até de filhos deficientes e agora a mais comum de todas, filhos 
ou netos que por força da crise económica estão em situações de 
desemprego de longa duração ou até definitivo. Também não se percebe 
bem como é feita esta ponderação e, curiosamente, o IASFA continua a 
contar com os filhos para apoiarem materialmente os pais e não a 
contrária que vigora de um modo alarmante em Portugal e no mundo. 
Falo por mim, poderei precisar do apoio moral e afetivo das minhas filhas, 
mas teria uma tristeza infinita se viesse a precisar do seu apoio material 
que deve dirigir-se, por inteiro, ao apoio escolar e de formação dos meus 
netos, hoje nada fácil, mesmo para a classe média. Que todos pensem por 
si, nisto e no quadro social que nos rodeia. A família extensa que acolhia 
muita gente já desapareceu e as famílias nucleares que lhes sucederam 
raramente possuem meios financeiros e até condições materiais de 
acolhimento ou de acompanhamento, para resolverem os problemas da 
terceira idade. Esta sociedade do capitalismo desenfreado precisa cada 
vez mais de Estabelecimentos como este, mas a preços razoáveis e eles só 
poderão ser calculados em função de todos os rendimentos e de eventuais 
encargos.         
 Finalmente, a pior das alegações, a comparação com as chamadas 
“congéneres”. Já tive oportunidade de me insurgir e argumentar, 
resumindo, nada temos a ver com elas, nomeadamente nos descontos, no 
património constituído, etc. Seria a negação de todo o passado e da sua 
bela coerência. Será também mais uma facada no Estado Social.  
 Na Exposição que tive oportunidade de vos submeter em 14 de 
Outubro de 2013, sublinhei, em primeiro lugar, a natureza ética do 
contrato, de qualquer contrato, pois assenta num “ Princípio de Confiança 
Mútua” que, por sua vez, cria expetativas legítimas que devem ser 
respeitadas. Curiosamente, o Tribunal Constitucional no seu acórdão de 
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apreciação do orçamento do Estado para 2014, sublinha esse “Princípio de 
Proteção da Confiança Legítima” nas relações contratuais, ou seja, a vossa 
Deliberação de 23 de Abril de 2013 não só peca por ferir a Lei Geral nesta 
matéria, como é manifestamente Anticonstitucional e, volto a sublinhar, 
mais do que um formalismo, trata-se de respeitar uma “Essência Ética” e 
as expectativas existentes à data do contrato.     
 Continuando a referir o meu caso pessoal, já tinha apontado a 
circunstância de estar a apoiar uma filha em desemprego de longa 
duração que neste momento é total, ou seja, está a meu cargo, fará parte 
do meu agregado familiar. Também vos forneci cópia do último extrato 
com a minha pensão líquida (2018€) fornecido pela Caixa Nacional de 
Pensões e é fácil concluir que, mesmo deixando-vos passar por cima dos 
meus direitos de cidadania, não o poderia fazer e quando me aparece uma 
intimação do pagamento de uma dívida abusivamente exigida por essa 
Direção e da intolerante exigência de aumento da mensalidade, só restam 
duas soluções, continuar cá dentro a resistir à prepotência, ou ir à minha 
vida retornando ao ponto de partida.       
 Já fiz saber formalmente que abandonarei o Estabelecimento no 
final deste mês de Fevereiro e optarei pela solução que vos apontei com 
ironia, o “T2 mais Maria Malagueta”, na verdade expressivo daquilo a que 
este país e em particular os militares chegaram, a disfunção dos sistemas 
sociais e a inutilidade dos nossos sacrifícios ao longo da vida, 
nomeadamente dos descontos e contribuições para Estabelecimentos que 
agora só servem pessoas bem abonadas, apesar de tudo vou encontrar 
melhor no malfadado mercado, aquilo para que o fascismo neoliberal nos 
quer empurrar e consegue, deixando-nos sem alternativas. Estou a falar 
deliberadamente em política porque a questão essencial é essa, como 
também é essencial que todos percebam no que estão metidos. O lado 
melhor do 25 de Abril foi-se e isso dói!     
 Como também já vos fiz saber, considero-me no direito de ser 
indemnizado pela quebra indevida no tempo e na forma em que se 
efetuou, defraudando ao fim de cerca de seis meses a “Confiança” e as 
“Legítimas Expetativas“ criadas no contrato estabelecido. Essa 
indemnização corresponderá ao valor que vou despender nos bens 
essenciais para equipar e mobilar o alojamento em que vou residir, tendo   
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em conta aqueles dos quais prescindi quando aqui nos acolhemos ou, em 
alternativa, cederem-me o mobiliário a título de empréstimo.  
 Como a esperança nunca morre, esperemos melhores e merecidos 
dias para esta Instituição, voltando aos intuitos fundadores e à Instituição 
militar merecedora de outro respeito que não está a ter e talvez me 
reinscreva para aqui voltar apaziguadamente. 

  Com os meus melhores cumprimentos 

 

José Cardoso Fontão 

 

 


