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O Associativismo nas Forças Armadas Portuguesas. 
  
Mesmo numa estrutura rígida e deveras hierarquizada, como é a Instituição Militar, o 
Movimento Associativo, não passou nem passa à margem dos militares portugueses.  
Antes, o Movimento Associativo sempre recolheu na práxis militar, a devida atenção e 
a necessária implementação, reconhecendo nele mais que o registo da necessidade, 
virtudes e grande utilidade. 
Assim, logo no Século 19º, na sequência da vitória dos ideais da liberdade, da 
Revolução Liberal, os oficiais da Armada, em 1866, constituíram o Clube Militar Naval; 
os sargentos, em 1882, constituem a Fraternidade Naval e, em 1888, é constituído o 
Clube Náutico dos Oficiais e Aspirantes da Marinha.  
Embora a existência destas associações, antes do 25 de Abril, apenas se tenha 
manifestado na Armada, com o 25 de Abril os militares do Exército e Força Aérea criam 
também clubes e associações, demonstrando e provando que os militares, abraçaram 
e abraçam o associativismo por verem nele uma boa forma para a resolução de muitos 
dos seus problemas. 
Hoje, para os dirigentes do associativismo, na área militar, bem como para os outros 
dirigentes associativos, é consensual que o associativismo surgiu e surge onde e 
quando o ser humano não consegue sozinho superar as suas dificuldades e onde o 
Estado não pode ou não quer resolver as suas necessidades.  
 
O Associativismo e a Condição Militar 
Se hoje, para qualquer cidadão, desenvolver a altruísta, voluntária e benévola 
actividade associativa já existem dificuldades, para os militares a vivência da Condição 
Militar, embora condicione em parte este desenvolvimento, não inibe, porém, tal 
actividade. 
A Lei de Bases Gerais da Condição Militar, Lei 11/89 de 1 Junho de 1989, estabelece 
no seu art.º 2, o segunte: 
Alínea f) Permanente disponibilidade para o serviço, ainda com o prejuízo dos 
interesses pessoais; 
Alínea g) restrição, constitucionalmente prevista, do exercício de alguns direitos e 
liberdades; 
Por seu lado, o EMFAR (Estatuto dos Militares das Forças Armadas) obriga os militares 
à isenção politica. Nas últimas eleições, como o votar é um acto político, alguns 
militares fizeram requerimentos aos chefes militares, perguntando se podiam votar e 
não ser castigados.  
Os dirigentes associativos militares conhecem bem todas estas limitações, mas 
também têm consciência da importância que a atividade associativa tem na promoção 
cívica, moral e intelectual do Cidadão Militar, daí a sua determinação e coragem para 
continuarem a desenvolver a sua honrosa actividade associativa. 
 
Vejamos os Clubes e associações constituídas por militares 
 
Clube dos Oficiais da Armada (CMN). 
A sua criação é fruto de aspirações de liberdade, de transformação, de justiça, e de 
razões corporativas (reacção à introdução das promoções por escolha). Hoje, é 
possuidor de um secular e vasto historial, inscreve como fim estatutário “Fazer 
convergir os esforços colectivos dos associados para que a Corporação da Armada 
sirva com abnegação, zelo e denodo o seu país.” Tem desenvolvido para os seus, mais 
de 2.000, associados uma vasta e variada actividade cultural, técnico-profissional, 
recreio e convívio. Publica, trimestralmente desde 1870, “Os Anais do CMN”, uma 
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revista de qualidade no plano técnico e científico. Saliente-se a realização de algumas 
sessões de apoio, quando da preparação do 25 de Abril de 1974. 
 
Fraternidade Naval (FN) Associação de caracter mutualista 
Constituída, em 1882, pelos sargentos, a partir de uma Assembleia Geral. Tinha, como 
objectivos, segundo o seu artº 3º dos estatutos  
Socorrer os sócios na doença, prisão, reforma e invalidez; 
Pensionar as viúvas e os filhos menores dos sócios; 
Fazer empréstimos aos associados; 
Promover todos os melhoramentos das classes de que era composta. 
As quotizações eram deduzidas nos vencimentos dos seus associados. 
A sua extinção teve lugar em 1936, e a decisão terá sido ordenada, pelo ministro da 
Marinha, Cap. Ten. Ortis Bettencourt, já em plena consolidação do fascismo.  
 
Clube Náutico dos Oficiais e Aspirantes da Armada  
Fundado em 1888, passou a designar-se Clube Náutico dos Oficiais e Cadetes da 
Armada (CNOCA) a partir de 1938, tal como é hoje conhecido.  
Tem como fins, segundo o seu artº 5º dos estatutos, proporcionar aos sócios a prática 
dos desportos Náuticos com vista à sua valorização pessoal. Onde se destacam 
participações em campeonatos nacionais, europeus e mundiais, e no plano dos 
resultados, se relevam campeões nacionais e um campeão mundial de snipes. 
 
Clube do Sargento da Armada (CSA) 
Constituído em 22 de Fevereiro de 1975. Os seus estatutos são aprovados por dois mil 
sargentos fardados. Teve a sua primeira Sede, no Largo Trindade Coelho, em Lisboa.  
O CSA tem como objectivo, conforme o artº 2º dos seus estatutos, “a valorização do 
cidadão sargento, e das suas famílias nas vertentes social, cultural e cívica”.  
Por acção de despejo interposta no tribunal, pelo senhorio, foi desalojado da sua Sede 
(mas tanto o alm. Chefe do Estado Maior da Armada (CEMA), como o Min. da Defesa 
Nacional da altura, não terão sido estranhos).  
Se esta acção, de retirar as instalações da Sede ao CSA¸ teve como objectivo vergar 
os sargentos e os fazer desistir da sua actividade associativa, não o conseguiu, antes 
os estimulou a prosseguir com mais determinação e coragem a sua actividade.  
Pois, os dirigentes, por já terem constatado os benefícios do associativismo, ao 
aperceberem-se do perigo de terem de abandonar as instalações da Sede e tendo em 
atenção o sentimento e a vontade dos associados, lançam o apelo de um 
empréstimo/donativo de 5 mil escudos para se adquirir um espaço, na Margem Sul, 
onde residiam muitos sargentos. E, com o resultado dos donativos entregues pelos 
sócios, é comprado um espaço, onde, em 1984, é inaugurada a Delegação Nº 1, no 
Feijó. E antes de se consumar a expulsão da Sede, é lançado mais um novo apelo de 
um empréstimo/donativo para se adquirir uma Sede, em Lisboa que, com o empréstimo 
bancário feito, permitiu, comprar a actual nova Sede nas Escolas Gerais, inaugurada 
em Dezembro de 1994. 
O CSA e a vasta actividade social, recreativa, cultural e desportiva, que desenvolve, 
em prol da sua massa associativa e dos militares em geral, é, hoje, uma referência na 
instituição militar, reconhecida tanto pelos militares, bem como pela própria 
Administração da Marinha, que mantém com o CSA uma relação institucional de 
cooperação e apoio.  
É filiado na Confederação e faz parte dos seus actuais Órgãos Sociais. 
 
Clube de Praças da Armada (CPA) 
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As Praças da Armada, embora já existindo os clubes de oficiais, de cadetes e 
sargentos, tiveram de vencer mil e uma barreiras, para conseguirem também satisfazer 
a sua velha aspiração de ter um espaço onde pudessem encontrar-se para conviverem, 
debaterem e tratarem dos seus problemas. Só em 1983 e com muita luta e 
determinação conseguiram realizar e ver materializada a sua aspiração, constituindo o 
seu clube. O Clube de Praças da Armada (CPA) Tem a Sede, na Cova da Piedade, 
Almada, desenvolve uma vasta actividade associativa, cultural, desportiva e recreativa 
com vista à valorização social, cultural e cívica das Praças da Armada.  
É filiado na Confederação. 
 
O Clube de Sargentos da Força Aérea (CSFA) 
Constituído em 10 de Junho de 1986, tem a Sede em Lisboa. Desenvolveu e ainda 
desenvolve a sua actividade associativa em prol da sua massa associativa e dos 
militares em geral. Filiou-se logo na Federação Portuguesa das Coletividades de 
Cultura e Recreio, hoje Confederação. Tendo um dos seus dirigentes feito parte dos 
seus Órgãos Sociais. Editou um Órgão informativo “O Voador”, mas dificuldades de 
vária ordem, impediram de continuar a sua publicação.   
 
O Clube dos Sargentos do Exército. 
Constitui-se em 22 de Junho de 1983, com Sede no Porto, desenvolveu a sua 
actividade associativa, na promoção social e cultural dos seus associados e dos 
militares em geral e ainda desenvolve alguma actividade ligada às comemorações da 
Revolução do 31 de Janeiro de 1891, mas actualmente, passa por bastantes 
dificuldades. 
 
Breve nota sobre os 6 clubes mencionados. 
São instituições sem fins lucrativos, de natureza altruísta, prevalece o voluntariado, 
desenvolvem a sua actividade na área sócio/cultural, recreativa e desportiva, têm 
identidade própria, não são prolongamentos do poder dos Estados Maiores das Forças 
Armadas. Têm um funcionamento independente, democrático, regido por estatutos 
aprovados pelos associados, em assembleias próprias, realizadas para o efeito. São 
espaços onde se pratica e reclama os direitos à cultura, ao desporto, ao lazer. Nestes 
clubes não há gerações em conflito, os associados têm igualdade de direitos e, quer 
sejam novos ou antigos, ambos são chamados a tarefas de direcção. Há mesmo 
clubes em que dirigentes com posto hierárquico inferior, têm mais responsabilidades 
que outros de posto hierárquico superior. 
 
Dificuldades e potencialidades do Associativismo. 
Nos últimos anos, as suas potencialidades têm sido contrariadas devido à falta de 
apoio do poder central e da grave crise que atravessa a sociedade, a qual, se reflecte 
no Associativismo, na medida que este, não é uma ilha.   
Mas vença-se a crise e para isso o Movimento Associativo, não deverá ficar à espera, 
antes, deverá ser chamado a dar o seu contributo e as suas potencialidades, logo se 
erguerão, pois nele, não há crise nem nos seus princípios, objectivos e valores. 
 
Associativismo de carácter sócio/profissional.  
Devido a transformações que se foram operando nas Forças Armadas e constatando 
que o corte dos seus direitos sociais e profissionais era uma constante, os militares 
viram-se obrigados a constituírem outras formas de associativismo para defenderem os 
seus direitos.  
Assim os sargentos, dos três ramos das Forças Armadas, num grande encontro, em 1 
de Abril de 1989, em que participam mais de 4 mil sargentos decidem constituir a 
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Associação Nacional de Sargentos (ANS). Os oficiais e depois as Praças, constituíram 
também as suas associações, nomeadamente, a Associação de Oficiais das Forças 
Armadas (AOFA) e a Associação de Praças da Armada que, um pouco mais tarde, se 
transformou em Associação de Praças (AP) abrangendo todas as praças das Forças 
Armadas.  
Embora constituídas as associações, os militares, só após muitas lutas conseguiram 
que a Assembleia da República aprovasse as leis orgânicas n.º 3/2001 de 29 de 
Agosto e a Lei n.º 4/2001 de 30 de Agosto, que consagram esse associativismo, que 
tomou a designação de Associativismo Sócio/profissional.  
 
São exemplos desse associativismo: 

• A Associação Nacional de Sargentos (ANS)  
• A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 
• A Associação de Praças (AP) 

Mas mesmo com a legislação aprovada os militares continuaram e continuam a ter, 
muitas dificuldades e impedimentos no desenvolvimento da sua actividade associativa, 
o que prova que a aprovação da legislação não correspondeu à bondade do poder 
político, mas deveu-se, sim, à luta dos militares.    
 
Os militares ainda constituíram para defesa de direitos, outras Associações: 

• A Liga dos Combatentes, 1923 
• A Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA) 1974 
• A Associação 25 de Abril, constituída por militares, em 1982, podendo, hoje, já 

serem associados também cidadãos não militares. 
• A Associação dos Militares na Reserva e Reforma (ASMIR) 1987 

 
A experiência de mais de um século de associativismo, confirma que a constituição dos 
clubes e associações não contraria nem põe em causa a disciplina e coesão da 
Instituição Militar e provou ser um factor importante na promoção social, cultural e 
intelectual dos cidadãos militares. 
 
VIVA O MOVIMENTO ASSOCIATIVO! 
 
Lisboa, 7 de Novembro de 2015 
Manuel Custódio de Jesus. 


