
S. Excelência Senhor Diretor do Hospital das Forças Armadas 
 
 
Junto texto da participação, entregue nos canais Hierárquicos competentes dirigida ao 
GENERAL CEME, para sua informação e efeitos tidos por convenientes, por respeito aos 
excelentes profissionais existentes nesse Hospital: 
 
…… 
Rui Manuel Freire Damásio Afonso, NIM 00465879, Coronel do Exército da Arma de 
Artilharia, na situação de Reserva na efetividade de Serviço, vem expor a V.Ex.ª o seguinte: 
No dia 18 de Setembro de 2013, depois de já me ter sentido indisposto durante a manhã, pelas 
15 horas, durante a consulta de Estomatologia tendo-se repetido a indisposição e por indicação 
do Major Nuno Siva Estomatologista que me assistia, desloquei-me ao Serviço de Urgência 
para ser admitido. 
Qual não foi o meu espanto, já depois da funcionária / militar ter o meu cartão na mão, foi 
recusada a minha admissão. Insisti indicando que estava com tonturas ao que me foi sugerido 
que como a consulta de utente tinha encerrado às 14h00, me dirigisse á Estrela. 
Insisti que me sentia mal e necessitava que me medissem a Tensão Arterial urgentemente pois o 
meu meio de transporte era uma mota e não me encontrava em condições de fazer a deslocação 
até ao Hospital da Estrela. 
Respondeu-me com prepotência que, “o senhor utente é que sabe”. 
Depois de estar sentado pelo menos um quarto de hora na escadaria do exterior da Urgência, e 
por já me sentir ligeiramente melhor, dirigi-me ao Gabinete de Utente, que como é habitual se 
encontrava encerrado. 
Dirigi-me então á Direção do Hospital para falar com alguém desta, mas a secretária ai 
presente, no seu direito prepotente, transmitiu-me que a recusa de aceitação de um Militar pelas 
Urgências é um problema do Gabinete de Utente, recusando-se a no mínimo expor o problema 
superiormente. 
Tive então de me dirigir ao Major Nuno Silva que me tinha atendido anteriormente na 
estomatologia para que as Urgências pelo menos me medissem a Tensão Arterial.  
Depois de me ter sido medida a tensão que, para a enfermeira seria perfeitamente normal 
(14,5/9,5 para quem tem a tenção normalmente baixa), dirigi-me ao Hospital dos Lusíadas onde 
fui então atendido no serviço de Urgência. 
Esta situação SURREAL configura-se como de extrema gravidade, pois o MILITAR fica 
sujeito á prepotência e livre arbítrio de funcionários civis ou praças, que não estão devidamente 
identificados, enquanto o militar esse sim devidamente identificado, é tratado por UTENTE. 
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