
O EMFAR está a morrer… 

Aos 25 anos de idade o Estatuto dos Militares das Forças Armadas sofre de doença grave. 
Vitima dos traiçoeiros ataques que tem sofrido por parte dos últimos Governos, 
permanece em agonia na unidade de cuidados paliativos aguardando que as máquinas 
sejam desligadas pelo Sr. Ministro da Defesa, pela Sra. Ministra das Finanças e pelo Sr. 
Primeiro-ministro, estando a extrema-unção a cargo do Chefe Supremo das Forças 
Armadas, o Sr. Presidente da República que assumirá em breve a função de cangalheiro do 
EMFAR... 

Em torno da cama da enfermaria onde padece o nosso Estatuto, estão os Chefes Militares, 
dando cobertura aos actos da equipa médica, limitando-se a carpir mágoas e sussurrando 
rezas e ladainhas na esperança que estas surtam efeito e o padecente melhore… Nada 
aponta nesse sentido… 

Junto ao portão do Hospital, do lado de fora, estão as associações profissionais dos 
militares, familiares próximos e amigos íntimos do doente. Está-lhes vedada a entrada por 
estarem em desacordo com as prescrições da equipa médica. A direcção do Hospital e o 
chefe do departamento clinico, instados pelos órgãos de comunicação social, argumentam 
que a presença daqueles organismos representativos perturbaria o tratamento do doente 
e que, em devido tempo, ser-lhes-á permitido visitarem o doente. 

As práticas anteriores confirmam-nos que as associações serão chamadas já numa altura 
em que nada poderão fazer para além de identificar o cadáver… 

Caros camaradas: 

O cenário é este que se descreve e que nos causa grande preocupação, agravada pelo 
secretismo de que se tem rodeado todos os trabalhos de revisão do nosso Estatuto. 

Nunca é demais recordar que tudo começou com uma equipa de juristas civis a que se 
juntaram mais tarde representantes dos Chefes militares, ignorando ambos, a tutela 
política e a tutela militar, a Lei do associativismo militar aprovada por unanimidade na 
Assembleia da República, e o direito de representação ali consagrado, passando pela 
Democracia e pelo cumprimento da Lei “como cão por vinha vindimada”, já lá diz a 
sabedoria popular. 

Pontualmente, são colocadas a circular no ciberespaço, sabe-se lá por quem, versões da 
proposta do projecto de rascunho do EMFAR. Sempre a última versão, sem qualquer 
numeração nem identificação, agora é que é!, até ao fim do ano!, já foi publicado!, falei 
com um gajo lá de cima que ouviu dizer… 

O que tudo indica é que os retrocessos são evidentes e tanto quanto sabemos sem 
fundamentação válida, para além de critérios economicistas de veracidade duvidosa. 



Aumento do tempo mínimo de permanência nos postos, sem definição de tempo máximo. 

Redução do aumento de contagem do tempo de serviço de 15% para 10%. 

Passagem à reserva por declaração aos 55 anos de idade e 40 anos de serviço militar, 
excepto para os pilotos-aviadores que poderão sair com 36 anos de serviço militar 
independentemente da idade. 

Fim da possibilidade de se requerer a passagem à reserva após 20 anos de serviço militar, 
para quem cumpra esse requisito após a publicação do EMFAR. 

Fim do complemento de pensão. 

Promoção a 1SAR por antiguidade e promoção a SAJ por escolha. 

Criação do posto de FUR no ingresso na categoria de Sargentos, quando se criam os postos 
de Cabo-mor e Brigadeiro-general no topo das respectivas categorias. 

Recusa na atribuição do grau de licenciatura no Curso de Formação de Sargentos. 

Manutenção do sistema de passagem compulsiva à reserva por ultrapassagem na 
promoção. 

Tudo coisas boas… e isto é apenas o que nos vai chegando enquanto estamos junto ao 
portão do Hospital… do lado de fora, recorde-se. 

Podemos nós aceitar este ataque à nossa Condição Militar? Parece-me que não! 

Se não estivermos disponíveis para o combate, bem que podemos começar a pôr ao ar o 
nosso fato escuro, pois em breve seremos chamados a velar o defunto e acompanhar o 
EMFAR à sua última morada… 

Deixo por isso o apelo ao debate destas medidas penalizadoras, bem como à participação 
nas iniciativas que tenhamos que organizar para defesa dos nossos direitos, do nosso 
Estatuto profissional que tanto custou a conquistar a gerações de militares. 

Estou certo que não baixaremos os braços e daremos resposta a todas estas afrontas. 

Viva o Dia Nacional do Sargento! 

Viva a ANS! 

Viva Portugal! 

 

Casa do Alentejo, 31 de Janeiro de 2015 


