
Exmo. Senhor 
Presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas 
 
Permita-me que lhe dê conhecimento da insólita situação em que me meti, eu e a minha 
mulher. 
Em Julho de 2014, aceitei o convite para vir residir no Instituto de Ação Social em Oeiras. 
Segundo informação, as verbas recebidas dos que aqui residem são insuficientes.  
Eu, como chefe da minha família, sempre paguei as despesas da mesma, com sacrifícios e 
poupanças, dado que os rendimentos sempre foram limitados. 
Em Julho de 2014, assinei um contrato com o IASFA, comprometendo-me a pagar, por mim e 
pela minha mulher, a importância de 1.316,94€, o que tenho cumprido religiosamente até esta 
data. 
Porém, no final de Junho de 2017, aparece o insólito, provocado por DESPACHO do Ministro da 
Defesa, determinando que as mensalidades são aumentadas de acordo com o que descrevo: 

1. Pensão atual – 1.747,08€ Pago – 1.316,94€ Ficam – 430,14€ 
2. Em Julho de 2017 passo a pagar         – 1.472,00€ Ficam – 275,08€ 
3. No final de 2017 passo a pagar           – 1.628,00€ Ficam – 119,08€ 

 
Sou um velho Capitão com 87 anos de idade. Aceitei residir nesta Associação Social F. A., pelo 
facto da minha mulher ter graves problemas cardíacos e, eu, ser deficiente com 63%, motivado 
por várias operações à garganta. A corda vocal direita foi decepada e a laringe cortada metade 
(fiquei sem fala). 
Em relação ao dinheiro com que fico no final de Janeiro de 2018 (119,08€), faz-me recordar o 
mês de Abril do antigo ano do século passado, 1952, quando assentei praça, e, como recruta, 
ganhava um escudo por dia, e o 1º Sargento da Companhia descontava-me 5$00 para a graxa 
das botas e 10$00 para a lavagem dos lençóis.  
= Tenho a triste sensação que voltei a ser Recruta = 
 
Exmo. Senhor Presidente da AOFA, escrevo-lhe estas poucas linhas, para lhe solicitar, se poder 
fazer algo pelo INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS DE OEIRAS, dado que este 
organismo é seu e de milhares e milhares de Oficiais, Sargentos e Praças do Quadro 
Permanente que, ao longo de muitos anos, descontaram uma quota aos seus vencimentos 
mensais e são entregues nos S.S.F.A. 
No meu caso, desconto para os referidos serviços há 65 anos. 
Como Capitão pago uma quota de 70,32€ há 42 anos. 
O dinheiro com que vou ficar não vai chegar para pagar os medicamentos, que tomamos 
obrigatoriamente, as despesas da nossa casa, água, luz, telefone, gás e outros produtos, não 
sei como vai ser, apesar da minha mulher ser reformada como funcionária pública e ter uma 
pensão próxima do vencimento mínimo. 
Pergunto-me: Será que S. Exa. o Ministro da Defesa Nacional olhou para as reformas dos 
Capitães e Sargentos? 
 
Com respeito e consideração identifico-me: 
 
Manuel Marques, CAP/FAP/Ref 
Residente no IASFA – Oeiras - Quarto 117 
 
Comissões  

 2,5 anos em Angola e 3 anos em Moçambique 

 Como jovem, com 22 anos, estive formado para embarcar para a Índia. Não fui, não sei 
porquê. 

 
Obs.: Tenho documentos que confirmam tudo o que escrevo 


