
E assim se vai desmoronando o Hospital das FA's 

 

Excelentíssimos Senhores: 

Com o devido respeito permitam que vos deixe algumas considerações de desagrado e 

algumas perguntas, as quais que gostaria de ver respondidas. 

O H.F.A. está um caos. Ninguém se entende, agora deixou de ser da F.Aérea e passou a 

geral, o que leva à constatação de que nem é carne nem é peixe. 

Era suposto haver mais pessoal, dada a junção, mas dá-se o inverso. Despediram 

pessoal de todas as categorias incluindo médicos - anunciam-se mais saídas - e agora 

tudo está pior em termos de marcação de consultas e outros serviços. 

Só alguns exemplos: 

Em Ortopedia, para todo o universo de utentes, há 3 médicos. Então e os outros? Em 

Gastro depois de muito tempo fechada, abriu agora a consulta. Oftalmologia são meses 

de espera, Urologia, etç,etç,etç. O descontentamento é geral a todos os níveis, até 

médicos se lamentam. 

Havia na Estrela a especialidade de cirurgia cardio-toráxica mas só de vez em quando lá 

ia o médico. Agora, no Lumiar, não há essa especialidade. Pretendi marcar para cirurgia 

vascular na esperança de que pudesse ali apresentar o problema de um aneurisma 

abdominal que tenho. Só em Janeiro abrem as consultas e o médico ( que é só um ) só lá 

vai uma vez por mes. ( informação de quem me atendeu o telefone depois de horas e 

horas a tentar ser atendido ). 

Mas então, foi para isto que se juntaram os hospitais militares num só? Que iluminado 

cérebro terá parido este aborto?. Será que consultaram os mais interessados, que são os 

doentes?. Se foi o atual MDN nada me admira porque, tal senhor, percebe tanto de 

FFAA como eu de um lagar de azeite, ele que nem recruta foi, e muito menos de 

serviços de saúde. Pessoa em que se nota forte tendência anti-militar não admirando, 

portanto, as decisões que vai tomando. É bom que se recorde que os hospitais militares 

foram constituídos para proporcionarem assistência a militares e suas famílias para a 

qual ( assistência ) neste momento se desconta 2.25% da pensão, sabendo-se que a partir 

de Janeiro passará a ser de 2.50%. E é esta assistência que me é proporcionada?. Agora 

que estou velho, cheio de mazelas, eu que jurei dar a vida pela Pátria, que fiz duas 

comissões no Ultramar, com uma carreira limpa com condecorações e louvores, sou 

assim tratado de modo tão vil e humilhante?. 

Estou a fazer 80 anos, não tenho projetos de futuro nem quem dependa de mim, só 

gostaria, o que não será uma questão de gosto mas direito, que me fosse proporcionado 

um fim de vida digno. 



No dia 3 de Setembro apresentei-me na urgência amparado a duas canadianas com uma 

crise de ciática. Fui medicado e fiz um RX, até aqui tudo certo. O pior foi que a Srª. Drª 

que me atendeu não soube interpretar o RX, lamentou-se de não estar ali uma colega de 

ortopedia que tinha ido almoçar. Receitou-me alguns medicamentos e mandou-me 

marcar uma consulta, a qual foi marcada para 25 de Outubro e porque havia uma vaga. 

De 3 de Setembro a 25 de Outubro com uma crise de ciática!!. Os Senhores 

aguentavam? Tive que resolver o problema no privado mas Senhores, NÃO É PARA AI 

QUE EU FAÇO DESCONTOS!!! 

Tenho imensas doenças: 

glaucoma, faringite crónica, um pulmão parado, cardiopatia isquemia, hipertensão, 

gastrite erosiva, divertículos, coluna arrasada, artrite reumatóide, uma prótese num 

joelho e necessidade de implantação no outro; já fui operado 19 vezes e é esta 

assistência a que tenho direito?. 

Com tanta espoliação que vai sendo feita à minha pensão ainda tenho que a emagrecer 

mais e recorrer ao privado para resolver os meus problemas de saúde?. Quando se diz 

que os militares têm tudo é necessário explicar bem: o militar só não paga os atos 

médicos no H.F.A. conforme  seu direito, pois para tal sofre os descontos mensais. Os 

familiares, com direito pelo militar, pagam todos os serviços de que usufruem e para 

levantarem os exames que façam têm que provar que os mesmos já estão pagos. 

Curiosamente a minha mulher, que é Funcionária Pública, que também tem desconto 

próprio no seu vencimento, está nas mesmas condições dos familiares dos outros 

militares. 

  

Exmos. Senhores: 

Este não é só o meu caso, é o de muitos camaradas que, como eu, dedicaram a sua vida 

à Pátria que, pelos visto, guiada pela mão de alguns incompetentes não me contempla. 

  

P.S. - Como não considero que nada deste conteúdo seja de ordem confidencial e para 

que em democracia todos os atos devam ser claros, informo que esta carta irá ser 

divulgada por esta via. 

Respeitosamente 

Carlos Sousa da Silva Nuno 

Sargento-Chefe reformado da F.Aérea 


