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Z.M.M.
A Acção Social nas Forças Armadas
Como nasceu o Complexo Militar do Deão
Breve resenha

1.

Introdução

1974/75, Vindo ao encontro dos desejos dos militares, entenderam as Chefias
militares, no âmbito do moral e bem-estar das tropas, a construção/aquisição dum
prédio de apartamentos para alojamento dos militares da Guarnição no activo.

2.

Desenrolar da acção
-

JuIJAgo76/77, Surgiria o processo Deão com a vinda do Exmo. Brigadeiro
Galvão de Figueiredo v/CEME, de visita o CTIM Chefe Militar com quem já
servimos na EPI e Guiné, reconhecido pelo seu dinamismo, competência e
espírito de missão. Após inteirar-se da situação operacional e social do CTIM
quis visitar os prédios do Til (Funchal) e Residencial Sol (Porto Santo), ambos
dos SSFA. No TIL, a 3lJul, chegado ao terraço do último andar exclamou:
este é para o Exército, arranja outro para os SSFA. Foi-lhe dito não ser
possível. O concurso e selecção dos beneficiários concorrentes já foram
decididos, aguardando-se a entrega das chaves. Acrescentamos não haver
prédios novos à venda no Funchal. A situação social e económica vivida (PREC)
desencorajara os investidores. Perante a sua insistência apontamos para SW um
prédio em esqueleto na Quinta Deão do qual se avistavam os dois últimos
andares. Só se for aquele ao fundo, o promotor é meu parente, tem as obras
paradas por falta de financiamento e greves dos operários, é individuo muito
habilidoso que requere cuidado, diz-se obrigado a vender o prédio pela dívida
aos bancos. O nosso Brigadeiro retorquiu: quero visitar aquele prédio.
-

—

-

Nessa noite, casualmente, cruzarno-nos com a comitiva. Apresentámos-lhe uma
foto colorida da maquete do prédio. Exclamou: é isto mesmo que nos serve,
amanhã às 09h00, leva-nos lá. Assim aconteceria.
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OlAgo75 Visitamos o imóvel acompanhado do promotor, Morna Jardim.
Manifestando o interesse do M.E. o n/Brigadeiro° disse que se iria proceder à
sua avaliação pela Direcção Geral de Finanças/Ministério das Finanças, O
promotor expôs a sua situação financeira e o facto de ver-se obrigado à venda
devido ao aperto financeiro dos bancos (em desabafos anteriores, Morna Jardim
repetidas vezes afirmara nos que vendia o prédio pelo valor dos encargos à
banca no montante de 42.500 contos).
-

—

Assim nasceria o processo Deão, o qual só terminaria em 24Junho83
02Ago76, A comitiva deslocou-se ao Porto Santo em avião fretado, visitando-se
a Residencial Sol, a moradia da Colónia de Férias e o barracão do Destacamento
Militar (instalado logo após o sequestro do navio Santa Maria).
A ilha, a praia, a temperatura entusiasmaram o n/Brigadeiro, o qual prometeu ao
Brigadeiro Azeredo/CTIM, resolver em Lisboa junto do C.Revolução e do
EMGFA o impasse existente na compra da Residência Sol (futura Colónia de
Férias) e acelerar o processo Deão.
OlSet76, É empossado o novo Cmdt Militar, Exmo. Brigadeiro Duarte Silva,
rendendo o Brigadeiro Carlos Azeredo. O Brigadeiro D. Silva acompanhou
desde logo os casos Deão, Colónia de Férias e TIL, tal como fizera o Brigadeiro
Azeredo.
llNov76 O QG/CTIM enviou carta ao promotor Morna Jardim a solicitar a
apresentação das condições de venda do Deão.
—

13Nov76 O promotor entregou no QG a sua proposta de venda (42.500 contos)
-

18Nov76, A comissão de peritos avaliadores da Direcção de Finanças
apresentou o relatório da “avaliação” (44.000 contos) No QMG apreciada a
“avaliação” o Exmo. Gen. Sanches da Gama, QMG mostrava-se contrário à
aquisição do Deão. Achava exagerado o preço m2 de construção. O delegado,
em reunião em Lisboa, esclareceu-o dos custos elevados do transporte dos
materiais e equipamentos e o preço dos terrenos, os quais inflacionavam o custo
m2 construção.
3OJanLFev77, O processo Deão recebia a anuência do CEME, Exmo. Gen.
Rocha Vieira de visita ao CTIM, acompanhado do QMG, Gen. Sanches da
Gama e do Brigadeiro. Duarte Silva, Comandante Militar, visitamos o Deão.
A comitiva de CEME viajara para o Funchal num DC6 da Força Aérea. O
signatário acompanhou-a por se encontrar em Lisboa. A viagem poderia ter tido
um desfecho imprevisível. Os dois aeroportos, Madeira e Porto Santo, fechados
e envoltos em densa neblina obrigaram o DC6 a voar durante largos minutos de
uma ilha para a outra. Com os instrumentos de bordo a indicarem falta de
combustível, havia depósitos a zero, decidiram-se os pilotos por uma aterragem
de emergência num espaço que na neblina pareceu ser a pista do Porto Santo. E
era! Anos mais tarde, um dos pilotos na altura Cap. Cartaxo, referiu-nos que a
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ocorrência fora uma das grandes complicações que se lhe depararam como
piloto.
No Porto Santo o CEME, aproveitando a paragem visitou acidentalmente a
Colónia de Férias (CEREPOSÁ) já a funcionar, mostrando-se agradado com o
empreendimento. Com o DC6 inoperativo, à tarde viajamos na TAP.
-

08Fev77, O CEME por seu Despacho determinou o accionar do processo Deão,
admitindo a hipótese do imóvel poder ser utilizado pelos três ramos das F.A.
Mar77, Com o processo da venda do Deão em curso, as obras paradas e os
operários sem ocupação e a receberem salário, propusemos ao Brigadeiro Duarte
Silva, com o pré-acordo do promotor, que o pessoal fosse hipotecado na
readaptação da Casa da Guarda do antigo Paiol, onde viviam duas famílias do
sargentos em condições deploráveis.
Foi acordado com o promotor que só seria ressarcido do custo da obra, caso a
compra do Deão falhasse. Autorizado, começaram as obras dum projecto de dois
apartamentos tipo T2.
Quando foi decidido o negócio do Deão os apartamentos estavam em fase de
acabamentos. A obra seria concluída por um outro empreiteiro, tendo o custo
desta sido suportado pelo F.P. do DRMF, uma vez autorizado pelo n/Brigadeiro.
Dois bons apartamentos entregues aos dois casais de sargentos. No acto da
entrega um episódio caricato, um dos sargentos reconhecido “revolucionário”
tinha na parede um grande poster com o busto do Che Guevara. O ntBrigadeiro
fuzilou o Sargento com o olhar, secundado pelo delegado. E lá ficaram os dois
casais. De vez em quando, surgiam “as guerrilhas” entre as suas “metades”, que
o Cmdt da CCS/RIF tinha de apaziguar.
Em data que não recordamos, o promotor veio a saber que o delegado tivera préconhecimento do valor da avaliação dos peritos 42.500 contos. Entendia ele
que, dado o nosso parentesco, deveria tê-lo informado e receberia mais 1.500
contos para minimizar os seus prejuízos. Não gostamos da insinuação e,
secamente, respondemos que no processo o delegado era um representante das
F.A. e que nunca cometeria tal inconfidência, traindo a lealdade ao serviço
militar e aos seus princípios morais. A partir daí as relações com o promotor
complicaram-se.
-

Como delegado solicitamos autorização Superior para nos desligarmos do
processo. Concedido, no entanto nunca deixamos de nos preocupar com o
arrastar do mesmo.
09Maio77, Carta do promotor ao QG, propondo alteração ás condições de venda
do imóvel, justificando a sua proposta no aumento de encargos financeiros.
(juros bancários venciam-se à cabeça, de seis em seis meses, (Janeiro e Julho).
30Junho77, Sua Exa o Gen. Ramalho Eanes, Presidente da República e
CEMGFA visitou o Deão, repetindo a hipótese da sua ocupação pelos três ramos
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das FA. Assim, determinou a ida imediata do delegado a Lisboa (Palácio de
Belém) para se ponderar a viabilidade da ideia.
Por sua vez, deslocou-se á Madeira o vogal dos SSFA Exmo. Comodoro P.
Duarte, para estudar a adaptação de parte do imóvel a Infantário. A decisão final
Superior viria e bem a destinar ao EME a ocupação total do imóvel.
Ju177, O Q.G. (of.341/77), a solicitação Superior do delegado, enviaria carta
aos bancos Totta, BNU, CGD e BES, pedindo os débitos do promotor. O Tolta
assumira a gestão do sindicato da hipoteca bancária do imóvel.
19 Ju177, O Exmo. Gen. Melo Egídio, v/CEME visitou o Deão expressando a
sua satisfação e o apoio à iniciativa.
26 Ju177, O Exmo. Gen. Loureiro Santos v/CEMGFA, visitou o Deão apoiando
também o investimento.
Retirado do processo Dedo, mas não alheado da situação, o delegado ao saber do
acto da compra do imóvel pelo M.E. e pressentindo complicações com o
promotor, sugeriu com insistência aos oficiais que iriam representar o M.E., que
acompanhassem o promotor aos bancos e se inteirassem da liquidação das
dívidas existentes, uma a uma (Totta; BES; BNU; CGD). Não o fizeram!
29Ju177, 6a feira à tarde, findava o período de vencimento da letra à banca
(3lJul); os militares do QG e o inspector do Serviço de Finanças do M. E. (de
visita ao CTIM) procederam ao pagamento na CGD a favor do promotor do
valor total da aquisição do imóvel Deão. Limitaram-se a receber do promotor
um recibo selado (42.500 + 12.500 contos), desprezando os restantes
procedimentos que a Lei impõe. Não foi lavrada qualquer escritura de venda,
promessa de venda, ou declaração de ónus ou encargos. Por quê?
OlAgo77, O imóvel (esqueleto) passaria à posse do QG/CTIM. Pago mas
hipotecado à banca, ignorando o Q.G. os ónus existentes. Só meses depois o
delegado pelo director do Totta (seu primo) Morna Freitas (mães irmãs) teve
conhecimento dos procedimentos dos oficiais do QG. As dívidas à banca não
haviam sido satisfeitas pelo promotor na totalidade, mantendo-se a hipoteca
sobre o imóvel. Aquele terá escondido a continuidade do diferendo com a banca.
O promotor discordava do agravamento da taxa de j~gç~ de 4% negociada em
1972/73, para 18%, pós 25 de Abril74. Situação totalmente estranha ao
comprador, M.E. O promotor pagara apenas os débitos mais pequenos ao
BNU e CGD, ocultando o não pagamento ao Totta, líder do sindicato do
empre’stiino e da hipoteca. Os negociadores militares ter-se-ão esquecido das
várias recomendações do delegado. Terá sido pelo menos um comportamento
ingénuo. A ingenuidade, como classificou o advogado da banca, da ausência de
documentação legal comprovativa do acto, traria graves aborrecimentos ao
E.MG. e obviamente ao signatário. Estava em causa o bom nome da família
Morna (promotor-Morna; delegado-Morna; director do Totta-Morna; director do
BNU Sá Fernandes, neto paterno da avó Morna Fernandes, (irmã do nosso avô
-
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Morna). As relações pessoais com o promotor mais se agravaram e o conflito
sob ameaças do delegado, terminou no corte radical de relações.
Preocupado, o delegado informou o Comdt. Militar, Gen. D. Silva, da
possibilidade de ter havido falhas processuais na transacção. O parecer do
CA!QG foi de que tudo estava em ordem. Não o aceitamos por verdadeiro, mas
não comentamos.
26 Nov77, o Gen. Duarte Silva deixou o comando do CTIM, sendo substituído.
1978, 03 de Jan, Tomou posse o Exmo. Brigadeiro Malho Ilharco novo Comdt
Militar.
llJan78, Por sugestão ao comando do delegado, o RIF passaria a nomear uma
guarda diária ao Deão, pois o imóvel ao abandono virara antro de droga e de
prostituição. Preocupações estas passavam ao lado do Q.G. por deficiente
informação de quem devia.
-

Nov78, O delegado foi nomeado Comdt do RIF deixando a chefia do DRMF.
1979, O director do Totta, meados do ano, preveniu de novo o delegado de que
a hipoteca do Deão se mantinha e se agravava com os juros. Entendemos
informar o Brigadeiro0 Ilharco, resumindo a situação do Deão e a preocupação
por ver envolvidos numa situação confusa o seu nome e da família Morna. Após
autorização para tratar pessoalmente do assunto, dirigimo-nos ao escritório do
promotor M. Jardim, (havia meses que não nos falávamos). Este habilmente
engendrou várias desculpas nada convincentes. A reunião terminou sob avisos
de novo nada amistosos e ameaças, para que o promotor tratasse da escritura de
imediato. Prometeu, não cumpriu!
13Ju179, Por insistência do delegado junto do Comando Militar, celebrar-se-ia
um contrato promessa com eficácia real. O promotor alegou não ser possível a
escritura por falta da licença de habitábilidade da CMF (esta só é passada após
vistoria pela edilidade) e assim ganhar tempo no diferendo com a banca.
15Ago79, Face a mais este impasse o delegado contactou o presidente da CMF
propondo-lhe aceitar um pedido do QG para alterar o destino do imóvel para
esqueleto de instrução de tropas e arrecadações a céu aberto. Aceite, o Q.G.
enviou ofício 3938/16Ago79 à CMF. No mesmo dia seria deferido. Julgávamos
nós que a apresentação da licença de habitabilidade iria manietar o promotor.
Face à licença afirmou estar pronto afazer a escritura, promessa que mais uma
vez, não cumpriu!
31Ago79, O Gen. Ilharco deixava o comando da ZMM. Tomaria posse, em
llSet79, o novo Comdt. Militar, Exmo. Brigadeiro F. Valente. Tínhamos sido
contemporâneos na Escola do Exército (EE) ano lectivo 1950/51.
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14Set79, o QG de posse da licença de habitabilidade requereu o averbamento
do imóvel em nome do ME. Feito o registo, julgamos chegada ao fim a
lamentável novela Deão.
0ut79, nova informação particular do Totta. A hipoteca mantinha-se. O
delegado entendeu pôr o Brigadeiro0 Valente ao corrente da situação, da qual
resultaria uma reunião no Totta com o director, o delegado e o chefe da
4aRep/QG. Este apresentou um relatório cuja redacção mereceria algumas
discordâncias do delegado. (ver anexo)

-

Face ao melindre da situação o delegado solicitou ao Comandante Militar uma
reunião para reanalisar o assunto. Desta seguir-se-ia uma reunião no E.M.E.
27Fev80 , Reunião no EME, estando presentes o v/CEME Gen. Duarte Silva, o
Gen. QMG, o Brigadeiro0 Valente, o delegado e outros oficiais. A situação uma
vez explanada foi considerada melindrosa. O Gen. Duarte Silva teve a atenção
de salvaguardar junto dos presentes, a isenção do delegado em todo o desenrolar
dos acontecimentos. Se erro havia, a culpa fora dos representantes do Q.G. ao
entregarem o dinheiro sem escritura!
Aproveitando a estadia em Lisboa, provocamos um contacto com o advogado do
promotor. Informou-nos que, a pedido do seu constituinte, deslocar-se-ia à
Madeira para resolver o assunto junto do Totta. Semanas depois efectivamente
encontramo-lo no Funchal. Em nada nos esclareceu. Advertimos o advogado de
que recorreríamos á força para obrigar o seu cliente a respeitar na íntegra os
compromissos assumidos.
O promotor, então cônsul honorário do Brasil na Madeira, enviou ao Comdt
Militar um convite para a cerimónia do dia do Brasil, que o recusou informando
por carta o embaixador em Lisboa e o cônsul, das razões de tal atitude, ante o
comportamento condenável do cônsul no caso Deão. Passaram-se semanas.
Ultrapassados todos os limites da tolerância à continuidade da hipoteca, o
delegado surpreendeu o promotor no seu escritório e, sob “ameaça” à força, o
Brigadeiro obrigou-o a redigir uma carta ao QG/ZMM para a concretização da
escritura de imediato. No dia seguinte a carta foi entregue em mão no QG. Uma
vez mais daríamos a nossa intervenção por terminada, cortando de novo relações
com o promotor.
1982, Janeiro a firma Soares da Costa entrou em obras no Deão seguindo o
projecto da autoria do arq. Ferrão/M.M. A fiscalização seria cometida ao
delegado da DSFOE, (cap. Enga Amorim, seguindo-se o cap. Eng° Pacheco, este
pouco interventivo).
-

14Ju182, O delegado deixou o comando do RIF, sendo colocado no QG/ZMM.
31Ago82, O Gen. F. Valente deixou o comando da ZMM.

-

16Set82, Realizou-se a posse do novo Cmdt. ZMM, Exmo. Brigadeiro0 C. da
Cruz.
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24Ju183 Por razões que se desconhecem, só nesta data foi lavrado a escritura
de aquisição do prédio Deão ao promotor. O Estado Português foi representado
pelo sr. França Pitão, director das Finanças do Distrito do Funchal. A Soares da
Costa entregou a obra pronta, ficando no entanto a cave do edifício transformada
em “depósito de entulho”. O delegado chamou a atenção para a situação
irregular, a qual se manteve.
—

02Ago83, Pouco tempo após a entrega da obra o director do Serviço de
Intendência, Exmo. Brigadeiro Jorge e o seu adjunto Cap Gomes e Gomes
deslocaram-se à Madeira para definir as necessidades em equipamentos e
mobiliário para o Deão. Num curto espaço de tempo começariam a chegar
mobílias, equipamentos e cortinados, estes montados por pessoal do fornecedor.
Com o avolumar das dificuldades o delegado prontificou-se junto do Brigadeiro
C. Cruz dirigir a preparação do edifício. Propôs a denominação Complexo
Militar do Dedo (CMD) e a colaboração de dois militares, o Asp Mil Miguel
Dória/QG e o 1° cabo Silva/RIF. Estes, eficazes colaboradores, iniciaram os
trabalhos de prontidão do edifício para habitação. Num limitado espaço de
tempo foram mobilados os apartamentos e as salas de estar do edifício, sob as
dificuldades dum prédio de oito andares, sem elevadores a funcionar. Todo o
transporte do mobiliário e equipamentos foram executados a braço por pessoal
sem preparação, escalado diariamente pelas Unidades.
O mobiliário para as Salas de Estar foi oferecido pelo Sr Velosa, senhorio da
moradia-residência do 2° Comdt. do RIF, tendo como contrapartida a devolução
da moradia, proposta aceite pelo Cmdt Militar.
1983, Em fins do ano, equipado, mobilado, ligadas luz e água, o CMD estava
finalmente pronto a ser ocupado (quase oito anos depois).

3.

O funcionamento do Complexo Militar do Deão
-

A NEP n° 408 do QG de 010ut83, Normas de ocupação e funcionamento do
Complexo Militar do Dedo, condensada pelo delegado, após correcções entraria
em vigor. Como condição primeira o ocupante deveria estar na condição de
deslocado para evitar que militares da guarnição, ocupando os apartamentos, ali
permanecessem até se extinguir o agregado familiar, em possível prejuízo dos
militares no activo. Anteriormente houve um caso em que o sargento faleceu,
ficando a família durante muito anos a ocupar a casa no Forte da Pontinha, a
viúva e um filho, até a senhora falecer.
Jan1984, O CMD passaria a funcionar em pleno, sendo a sua gestão entregue a
um capitão do QG, auxiliado pelo 1° cabo Rd Silva e 1° cabo Rd. Ferreira,
ambos do RIF, indicados pelo signatário.
24Mar84, O Exmo. Gen. C. Luz foi substituído pelo Exmo. Gen. Whilton
Pereira no Comando da ZMM.
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Na novela Deão surgiriam novos casos. Episódios lamentáveis que atingiram o
Cabo Silva e o Cabo Ferreira no desempenho das suas funções de serviço. A
eles, cabos, cabia a missão ingrata de fazer observar as normas de
funcionamento do CMD. O Cap. do QG nomeado gestor, em acumulação, pouco
aparecia. As medidas em vigor não agradavam a certos residentes de fraco
espírito militar. Troca azeda de palavras e atritos, entre alguns residentes e os
cabos, originaram protestos, processos disciplinares e sanções, acabando por
atingir o elo mais fraco. Uma injusta recompensa ao trabalho notável
desenvolvido, principalmente pelo Cabo Silva.
E assim terminaria para nós o processo Deão.
Valeu a pena.

4.

Algumas Considerações
Ao relatar alguns factos da história e contratempos surgidos no processo C.M.D.
(Complexo Militar do Deão), baseamo-nos nos documentos que possuíamos e
noutros encontrados nos arquivos do QG/ZMM, na antiga DSFOE em Lisboa e
nalguns factos que a nossa memória reteve.
Registamos o apoio Superior, nomeadamente Sua Excelência o Presidente da
República/CEMGFA, Chefias Superiores do Exército e dos SSFA/IASFA, além de
demais entidades militares relacionadas com o Deão.
A novela e complicações do Deão, terão tido lamentavelmente o dedo do promotor
já não pertence ao reino dos vivos. Aproveitando-se da “ingenuidade” da equipa
militar encarregada do pagamento, procurou prolongar o diferendo financeiro que
mantinha com o banco Totta. Se razões comerciais existiam, o EME era
completamente alheio.
As visitas à Madeira das Chefias Militares, em Janeiro 76 e outras que se seguiram,
foram esclarecedoras e determinantes no processo Deão.
Relembramos a visita do CEME, Exmo. Gen. Rocha Vieira em Jan77, a qual foi
decisiva na consecução do processo despoletado em Ju176 pelo v/CEME, Brig G.
Figueiredo. A este saudoso Chefe Militar, a quem nos ligavam laços de amizade e
admiração se deve o nascer, o desenrolar e o concluir do processo Peão. Este
terminaria com a escritura da compra pelo Estado Português, em 24Junho1983.
(quase 8 anos)

Às Exmas. Chefias Militares lembramos uma justa e simbólica homenagem. Uma
foto com legenda no átrio de entrada do Complexo Militar do Deão, do Exmo. Gen.
Galvão de Figueiredo.
Cabe-nos ainda referir a participação importante e decisiva dos Exmos. Brig C.
Azeredo, Gen. Duarte Silva, Gen. F. Valente, antigos Comandantes Militares do
CTIM/ZMM e dum modo especial a Sua Ex.a Gen. Ramalho Eanes, PR e CEMGFA
e o Gen. Rocha Vieira, GEN CEME.
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Na aquisição de todo o equipamento e mobiliário, lembramos o empenho do Gen
Correia da Cruz/Cmdt. ZMM e do Brig° Agostinho Jorge, Director do Serviço de
Intendência do Exército e do seu adjunto cap. Gomes e Gomes.
Para finalizar permitam-nos uma referência muito especial ao trabalho sério,
responsável e empenhado e ao espírito de missão do Asp Of Mil. Miguel
Dória/QG/ZMM e do lO Cabo Rd. Eleutério Silva (hoje 1° Sargento). Nomeados
para a tarefa de preparar e mobilar todos os Apartamentos e Salas de Estar do
imóvel, dirigiram e executaram um trabalho árduo, desempenhado num tempo
recorde, ajudados por praças sem qualificação específica, escaladas diariamente das
unidades da Guarnição.

Funchal, ZMM, 10 de Abril de 2018

O delegado dos SSFA 1975/1994

R. M. Nascimento
Cor. Inf. na situação de reforma

Anexos:
-

Informação de 280UT79 (4~ Rep/QG/ZMM)

-

Escritura promessa e venda; escritura Cartório Notarial compra e venda

-

Fotos da época
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DElo
Á.

Ánteoedentes
—

—

(4)—

~

uma messe de Quarnig~o (Ex~r
oito) para deBloondos. (oonforme deepao~o do General a~çE)
Su.r~iu e necessidade, de se criar no )‘unohal

procurou—se nQ mercado de habitag~o. primeiros passes p/aquisi9no de um
pr~dio na freguesia de $tó. Luzia por 7.Soo contoa com 12 focos de di—
z~ens~es red~idaa. (Inforwaç~o da Deieê./DSFOE del5~juN76)
Apreaeuta9~o do ~r. Morna Jardim ao ~r. GJ~EI1 DU
~i1va pelo
~on. QOL’. Morna do Naaoimeflto9 como primeiros oontaotoa para a compra
do De~o, de que o primeiro era propriet~rjo. (ano d~1976)
por ordem verbal do General Q~C (Gen.

—

5aaohes da Gama) o ~a,p.

(Deleg./»spoE do Funchal) procedeu ao levantamento do pr4dio da Quinta
do De~o (nota n~. 42~ d~ 13DEz76 da mesma De1egag~o)
‘~_~& ~=‘-~
4c~~ .i~
~
~
4L. ei /~ ‘Ç~ .74)
C~i’i t~
A compra do~)e~o rne~eoeuva_apr ~ do piguei
rodo e do General Ramalho
a
u ndo das suna visitaa ao puraohal.
~

-

Aulorim

,~

por de~paoho n~. 7/77 do 8pEv7~ do Qeneral ~ (c~en. Rocha Vieira) foi
determinado
aooionamento do processo de aquisiç~o. (nota n~. ~6ol de

-r:L4i~

14/10/76 da 4~.ReP/Qa)

(

—

sobro ea~o deapaoho,o ~r. General Duarte silva determinou que o Delegado
da DSPOM em oo1sboraç~o com ~r. pen. Qor. Morna do Nascimento tomasse as
,pxovid~noiaa neoeaei~rias.

—

—

(junta—se fotoo~Spia)

Finalmente foi obtida autorizaç~o para a compra do im~ve1
too6.pia).

(junta—se Lo—

Nomeado o ar. Cap. PESSOA DE AMORIM para outorgar por parte do i≤x~roito
em escritura de oompra do pr~uio por 52.500 oontos ~(~ia~g 2030 de ~5NovY7
da 4u.Rep/j~ME para 0~IM)

—

poi autorizada a aquiaiç~o por

55~ oontos (ofício nQ. l2~~8 de l4D~77

da Seoretarj.a de Estado das Pinançan/».G.pat.)
—

poi feita a insori~o orgamentali no Do/D~/1977 da verba anterior o deter
minou—mo que essa verba foa~e entregue ria Fazeflda Nacional (nota n°.ll57/4
de 1AG077 da csoE/l~Ep., PA~hIM6NIO).

—

o cA/QG reoobeu a ordem de transfer~noj.a n~. 29 de 27JuL/77 da DSPOLÍ da
verba anterior p/or~dito a seu lavor.

—

——

os 52.500 contos foram enLreguea ao propriat~rjo do im6vel, ~r. j~IORNA
~
Sancionado o pagamento suplementar ao l~ mil contos que igualmente foram
entregues ao vendedor.
Ir’
L~.

—

•

•

‘~

-

e

a
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]~i Qntre~ue iia 0SOE/R1~P. PAT.,

Q~i.tura do edjïjcjo ~ra vj~to
—

:~

AJitea do pa~aniento, o cai.
preuioei~te do ~ e do ~ap.
o

—

—

Processo Deão

no iinal de Dj~:77,
u~

Tribun~.L

a
de Conia~.

pr~vi~ da es

Aworiut~ a.~oIj:paLu~1da de Qup. Uorta Carneiro,
~oarj~uea, dO CÁ, llqujuou uma hipote~ aobre

pr~dio na Qaixa Geral de DepósItos no valor de lb cdi cosit

~

C8t6

.Ça~amonto,

i~i ~

A

i~jllp

en~~.ip

~ Fina~~ eia Viaitu de
5~Qp oon~ou n~ oa 16 nau
—

;‘~jm~tr~

Convém

de

~

aqui. osolaz.eoer que o prego inic±~]. tia

a~aia~iç~o

foi us8ol~te ana

d~ode~e a ~ranBaQ~o P~’i.~k~ ~
t~ua ve~~u.e este prazo foi exoOdjdo~~ 6aueseo, o ~
• ~en u waa conta coi~ ierdent~ no valor ue 1 mil cota
,
justjfic~~d~ por
uma oartu datada do 9j..A177 e diri~jda ao C0~aaiad~aato j;~i1itar da
(Jun
t~i-ae ~otcc~~Lu da carta).
~U: a oaz’ta foi enviada jiela Doie~uç~o Ga D~1»oi.. à
~ em Lisouu.
~atu Direoç~o flOtifi0ø~ pelu nota n°. ~t~e/4 de
O Director ~
viço de ~ uxponcac, a nece~jdade de se v~~tj
ficar o preço iaioi~u do prédio, (junto—tie fetoc6j~ia).
~ (nota n°. ~l8~,9 de 73uw77) aa jy~p foi ne~:atIya. (JL&rItL~—~ lo
too6pia.,)
~~•QO~jt~,

—

~

—

—

Pø9~~orrnente.
ojokj~d~ o
~
do (~.e1~erp1 ~ ~or acoL cco ver—
bel eStabeleoldo cosa o ~ener~j ~3on’undai*te g~iljtur da zi~a~ (ct~n. D. silva).

(ver nota ~ (~l2 de
—

l~v76 da 4a.j~ep/~) (Junt~u—ue

fotooc3pi~).

~ de lo mil oont~ LOIp~Ça~peio~r Capit~o joAo UodrI;;ue~,
do Á .G, ~or ordem
ilva ao ‘r. ioriia Jardim
UIOdI~IaI—
~~ra~Lbo a~l~dp exjutente no ~ent~o de fl~J~p j?iraanoejra.
‘

7’ Esta iuzportanoia foi compensada nos cofres de ci pelos 10 mil. oo~to~ ~n—

/

tru~ues pelo ~ ao E1~ij~ como contrapartida pela ced~noIa do •~uartel cio
Col~.io. íj dinheiro j~ foi transferido para o
j~ deu entrada nos
seus oo1re~,

Situaç~o Recente
—

:\

•

pei realizada a eacr~t~~ de
~rio ~otari.l ao ~l.u~oiaa1

romea5~ de venuu

eia_15JuL79.

(~%~

Cclii cific~cia real no

Car—

~

(
auto consta ern prooeoi~ aa 4ia .1~ep.)
~ ~jue vincula dez.initjyup~ent~ O prédio ao Ex~rojto.

2~tretant~_teye_~ eoJaJaepj,~ntp da exjpt~n~ju ao uu,~ iai.jioteca aubro c~
prédIo feita ao Banco otta da ‘adeira. ~ 4~
~ ~ 4.~ ~
Apesar do ei~ilo ~uarøado pelo Banco, ~Joubo—ae

~‘

itlcu

riazetate ~plo j~r6—

Director, ~r. h1orjla FreiLas, dita ao
ua ~ ni~ pru:~~
cio ~r. Coronel ~orj~ ao jjaeouujento quo ousa Jaipo Loca aaada à vuIi.d. doa~
anil cOntos.
priO

• • •
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O S~. 1~9rna jardim n~o liquidou. flUfl~$ os JLlrOs vencjdL,.~j pelO ciuo a
v1d~ o~~a actualmente eui m~j~ d
mil contoe
~r. M.J. aprese~tou ao Banco uma »
a para pagamento da hipoteca,
que a Direoç~o fl~O aceitou,
À. partir daqui, o j3anoo potta da Madeira interp6s em Triou.na~ uma ücç~o
contra o sr. ~orna Jardim a fim de ser q4i.t-~a a
jjmta In~ormag~o foi pro~tada telefc~fljoa~ente ao i~hefe da 4Q.1~ep/Q~ pelo
Director do ~ai~oo, em 26~q~ 9, tendo este aenhor aoroaoex~tado ql.ie a ,no—
d~gjdade do tr~ji~fer~noja da hipoteca para outros beu~ cio ~r. Morna jar—
dJ.m n~o foi aceite, na medida 0w que o valor dos me~uioa foi considerado
abaixo do valor d~ dívida.
O D&~eotor do Banco informou que o viea~Jo vai conLestar a aoç~o, o que,
em termos de £uaoioname~to do Tribunal, dever~ atrasar o pr000eso por 2
ou 5 qnoa.
A øit~a2~o ~ melindrosa para a ~ e para o j~xi~roitu, na medida em que
a aquiaiçZ(o foi feita aem oonaulta prévia à OOflaervat~ria do ~egjeto pre
dial e no de~oonheoimø~to, portaiito , da eziatanpjp deniuot~a~ ac~br~
zo .iod
(
.J ~
.
•~j ~
~ ~-A~-~ ~ crê.
~
~)
iS meis tarde ao soube em 6’
da ep~ exj~t~~oia eia troa
a o a e
-~

-

-

...

—

~

~-

.~.

dív das es
5; pelos
r.
a i.tflo Anlorim e o sr.
çte Qa
ira (aA) conforme etr~a iS ao di~ue, à
.G.D.; e elo ai
o da I~adeir aos outros dois Banco
(gapí.rito Santo e
C.G..o.

,

o DiroctPr do ~anoo TOTTÀ. e o seu advogado, Dr. fi~i~a Lima classificaram
a aoeea aotua9~o em tudo ioto, no mínimo de ~fl~nua e imprudente)~por
o aparte militar ew.geral, n~o terem averiguado
em
quo se encontrava o priSdio.
~Cv~A

a tempo a sitUag~o
~ C≠t

~

O ciue fazer daq
—

para a frente?

~.

i1v-~.~.)

.~.

A posse plena da propriedade pelo Ex~roito ea-t.iS
asegu.»ada por unia esori
tura de promessa de venda com eficiScia real como j~ foi dito atriSa. j~seiui,
o vendedor nflo o poderiS vender a outro ~uali~uer (co o aooriteço~ no caso
das casas do ~l)
~etando se~u.a a sua yos~e, niS ~ue desenvolver todos oa esfor~os e ato—
doa os níveis para que se soluolone o »~2
a~~hI~oteo~, n~o pela via
l1ti~ioaa, mas em harmonia entre todas as partes.
~aao a aoc~o em Tribunal siga os seus trmitea, o pr~dio iS vendido eis lrnii
ta ptlbljoc*. DO produto da vendo o ]~auo retiruriS o valor da hlpotooa e o
“resto1’ (bem inferior, por acto, ao d’ï~~dIdo pelo x~rojto—
~
tom) oe~iS arrecadado pela z~.
-

.

Daqui resultariS um a~rIo prejuízo financeiro o iicariS adiado o problema
importante da conatruç~o da messe de Guarniç~o, porque perderemos o
do do Demo.
~ soluç~o que oonviSm evitar a todo o cuato.
L~)

._i.

~

~

.~.-,•

~
~

CY’ tL
•&-,

~.‘

~4
t.-..
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~
~j~o ~rande será ac~uo1~ç~ prejuízo q~ieeeriadeencarar
hip6tese_doj~xt~roi
~idarad~yida ~ ~ ~
L~e~Lvjdaafavor do ~
elosr. ~orna jardim~ a qual. ~o
~ei~4o 1iqi~idade a dinheiro, podez~ia ser o~j~cto de vários tratsmei~tos COmO
anis
~o~tr~part1.çIa pa’a pelo devedor em terrenos e outras propriedades q~ue
»oseue ~a ~ad~eira e porto ~a~to,
~ Hipoteaa~a tavor do i~
em pri~una1 para ezecuç~o daquele tLtulo de dfvida,
-

:.“~J
~J~/~YV

~LH~

—

~Ba~.araoe-aequ~eO ~r. ~Ør~a jard:[m s~ encontra em viagem de
~oi~ ~~ng dox~de ae pre~ que regreaaa em fins de outubro.

•~b

óvo

v~

!~

1-C-4
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SECRETARIA NOTARiAL DO Í4UNCHAL
Palácio da Justiça

.

1

TERCEIRO CARTÔRJO
NOTÁRIO: Lic. ORACIANO FERREIRA ALVES

O signatário,
OJ≤RTIFIOA
‘1

—Q~.ie a fotocópia apensa está conforme o original e foi extraída da ecoritnra

~!~V’~RSO

exarada de folha

Sk

a folhas

~ ~ Livro’~ie notas para escrituras

diversas n

ro

~

~

~

~

deste Cartório.
Ocupa,OI~CO

.~fo1has, devidamente numeradas e rubricadas

por mim, tendo aposto o selo branco desta Secretaria.

.!2!!~

Funchal,

O

Conta veg~ A sob,
Art.° 18—1

.

,

o

n.

ig~íoø
$

~ acto.

.

$
$

Art..° 25—1 cl)

.

‘...-..—...~

Selo do papel

Conferida~—~

2-C-1
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)

li

-~

PROMESS~. ~DE CONPa4.1rc COr~i EFICjÇCIA REAL
•
:~.
~
~
No dia treze de Julho dem~j1~vecentos e -~eterta ~ no-~
-

~—-

-

——

--~-~---~

-~re, na ~ecret~ria Noteri~le Protesto deLetr~sdoFun~~
ch~.l,

perante mirn~

Licenciado Gr~ciano Ferreira Alves,

Notrio do Terceiro C~rt5rio,

PRI irIRo

Snrs

conp~recer~r~m os outorgan—

JoTo A(~TJINO ~TORT~

freguer~ia de S~o Gonçalo,

J ~DI~’,

n~-tur-~]

czoncelho do Funch~l~

-

-

da

e esposa

1

1

~R7A CRI 2TTNA BÂRRETO SÇNTP.NA J?RDI~

natural de Cal:

c3~s da R~≤nhe,. c~•~dos rio re~irne da comunh~o ~ de
~bens e re~-i

ntes na cid~~ do Funchal ~ Rua Eli~ Gar

rn5mero lO—C~
-cor~ rind~,

6Q—A,

corflo proc~’•

outor~rndo ~ue1e n~o sc~ r~r ~i
di~—r

cor~~titt~ido do

2-C-2
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natural da

—

_____

~

do Monte, c~or-ce1ho do l~’unoha1, e consorte D~

A~DALENAC~VRIBEIROMO~GONÇA~VES

‘~~~oimbra na Rua F, Lotes 60 e 61, 2~

Dt2~,

natural

mais de

____Inatural ela referida frt~guesja de S~o ~onça1o, resjde~te
oimb
na Rua Antero de

—~

—-——~-——-—-~---~--—.

4IPL~1ARI~PPTAANDR4DED~ ~

RNÂGQ~QALVEs

.

vi~~J

.

~j~tura1dafre~uesja da S~, pozicelho do Funchal, resjden.

___

n~3~nero 13, da cidade doF&ylchal,
~
___

rocura~es, uma j~ arquivaa~ a pedjc1t~, nesta Secretarj~j
.-.

-.

--~-1

sob o n~Iflero um a f~1ha~ um, desde três de Janéiro de mui

—

-

- - —.

-.

-

JOSJ~ TLOO DI~ FR&~ÇA PlTXO,cas~d~, natural d~

- --

e conce1~, do Porto Moniz e residente.nesta ci-.
- -

— - --

-

do flistrito do Funchal, SUb~tjt~i~elø por impedImen-~o tem-----—-—-——~----~—-

por≤rlo, o re~pec.Ivo~jr@ctor

—

e corno t~1 em represent~.

A Ca~ic~ ~rn Tcn~ç.

2-C-3
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1

•

*

••

oj~ncia verifiquei e lhe forais especialmente cométidos em

-•

---

—

cre~ç~~nQial que me ~~senta
Dou_como ‘~terificada a Identidade dos outorgai~tes por co~
nhecimento pessoal,

_________

_Osp~4~4~pütorgaflteS Jogo Aciuino Morna Jardim e

~

____

sorte disseram que eles e repre~entados Or, José Avelino,
~
-.

-

-

.L~0.

J

____

-

bano e seus re~»ect~vos solo e 1o~radouro- denominado
~qUtNTA DE~O~’

-

situado ~s Ruas ~rintaeUm de-Janeiro,

do De~o e Caminho dQS Saltos,
COÇ~9

Jo
-

Gon~alve~

de Marias

ter~reno

de~~

tendo

reproximadade_tr~s mil cento sessenta e

do Sul corn.a Rua

___

da freguesia do Imaculado

da cidadeeconc~1ho da Funchal,

um metros, e confina~do. ~o

____

__

_c.ç~w_~a3~ sSemigoMen~

~

£.{cio da Cooperativa “A Nossa Casa” e do Oeste com o Ca—
~mir3ho de D. Jogo e a Câmara Municipal; ~ o desçrito na
Jconservat6~ia do Re~1sto_Predial do Funchal sobe n~rnero
.uarenta~m~lcento sessenta e tres,
‘ta ver~odo ~vro B_

~

folhas .cinquen~

~ ~g n~

1matriz rOr~tz~da ne~t~r h~bit~vel nem conclu~das as
•~ob1~s dE
_____

00$

~

Que procedendo eçqrdo ~çp~

~ejr’os out~org~ntes,
•

-

_____

~

nas invoc~d~s ~ualidade~ e ne

possibilidade de t~tuIarem de imediato a venda definiti—
0

2-C-4
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~ra13~4~~Ue ~

se oT3~5e

:~re~to~Lei_QUC~centos

o

quarenta

~~UatrO de doze ~e Setembro
E~Portu~.~

e

artiízo

este

d~cimo trimeiro do De—

e ci.nco barra se~enta e

declaram ~orometer vender ao

obriga—se

e

oomprar~

lívr~e de

t~Jz~~

~,u encar~os~

iVU~iQ~_O~OflU~

teo preço

iiie~1ta

o

a~dent~ficado rn’~d1~

dois milh~z e quinhentos

mii ~es~

cudos

QUE
~r~ega ~o

or~co

~

Estt~

í~ncontrava,

c

do im~ve]. prometido vender,
r’~ndo

o

~ ~espe~as

~adaptaç~o

___ ~

i~ foi ne~ ~

——------~— -

:r~io

~-

romitente

_______________—

responsa~

comprador a

iner~ntes~

______

~--

t~al como

continuac~o da~ obra 5

aos fins a ~ue

~d

____

destina

____

_______

-

Mais ‘~~pu1am
;nera_titulada
1 P_Q_~_~L
jOuUt11~C

Que ~

-~

-ç

data

que ~a

escritura de oom~ra

em que

qualquer das partes o

exija,

~
-~buem

efLc~cia

real

ao presente

Contr~tc»=-

s...e_pa.r.a_Lcis__e_f.e.≤±.o.s__cLo__d~i..spo.sto__Iao___~

IQS. e tre~
£serez; ~ifi ca~
O itO~ €s

_____

~ ç~D_

«.PrOxuesSEL,..x1c. ~ te.rjn

•fl r’tigO

e venda

Q_Cj~ÇU~go Ci~Mj~
um

rida

~ ~setr~~~uele

Lodos aceit~.. c j~resente contrato

tal como

-

—

—

— .___——

QrieSS~_qUe

- ——-—•-

revi stp_~

me smodiploma1e~al.

--

nos precisos_termos

Ç~X~r3dO.j~
- ~---.-~ —

O~
rio
~

px’ e e~tej-~s
°

~-~-—

.~

c-

~.

~tigo

s e,-~to

do

~

G~
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•,\

9~q~e~taeum4

~_z~ W~en&_~sc..r
foi
“-S—---

.~

ZE*

~
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~

1

~

~

t ~ ~

~

~

~ e :,,
~f ~

~

1,~\ ~
~

~
.F~.Qi~i,p~ni~mi3JL,... ~

.s~≥~lç~J2°

ç~e
DM4~A

~~14~1A BRi~ O

~
J

~

natural de
~

~.P

~
p~ç~Q3~P
~.

~ ~LA ~j\lD

!~QRN~

~a ~
Ç1~P

~

s~o
.L.i~

~

.cha14...rnaL~...c~Dr,,.RUi..iYANUl~L~.J2E

•conc.eJa...do.,,Qh~1,~!i~J~O

~
.Q.QXt.DL...

..EaRN~..GoNç~j~

.~°

~ARIA..~&DALENÃ..C~RYÀW.O..RZBEIRQ

~

~
acquiridos

flB

cidade de ~
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~~
~
,~--

~~.~WP~L-- ~

pedido ~
~
~

~~

~
lhe

~ne~peoia1mente cometidos em Cre~

1g~u~-

80~~aode~S~a Exce1~nE~~~
~y~j~e es

~
~ ~
~
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Anexo ao Memorando
de 31 Julho2009

Visita do v/CEME ao CT~4 em 303 ul/Ago76
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Convívio na Camacha
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Grupo folclórico da Casa do
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Povo da Camacha

1 brig.Oalviio Figtieiredo — v/CEME
2 — brig Azeredu CTIM
3— gcn~Morais e Silva —CEMFA
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Convívio na Camacha
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D. Silva
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Uen Meio Egki~o v/C’EI’vIE no Porto Santo (Cei-epos~)
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3. Visita do CEME, gen.Rocha Vieira em 3OJanIFev77
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1 CEME, gen. Rocha Vieira, no Oe~o, em3Oian 1977
2 GQMG gcn. Snncho da ~Jnma
3 Ccv. Militar Madeira Oen,Dnarte Silva
4— Promotor, Morna Jardim
5 cap.ajdt campo Ramalho, hoje CEME

4.

Visita ao CTIM do v/CEME, gen Meio Egídio em 19Ju177

0~
No Deão

•

~

-

1

-

VICEME Gen G.Mclo Egídio de visita à Z.M.M. o De~o, em 19JUL77
Gov.Miljtar M. Exni°Gen. Duarte Silva
cap. Atuorim ( DSFOE)
Promotores ( pai e filho)
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5 Visita a CTIM do v/CEMGFA, gen.Lourciro Santos em 26Ju177

No De~io

1 - v/CEMOFA, Gen. Loureiro dos Santos de visita a’a Z M.M., cai 26JUL
2 - Gov.MiLM. Gen. Duarte Silva
3— gen. Costa Gomes — F.A.P.

p

-

02Fev83 brig Agostinho Jorge

—

dtrector Ser. Intcnd8noin/M13
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Elaborar estes Memorandos TIL, DEÃO, CEREPOSA, constituiu uma satisfação
pessoal. Desculpem a imodéstia ao referir o meu interesse e teimosia como modo para
conseguir concluir o Processo Deão, as aquisições do edifício TIL/SSFA (renda
resolúvel) do CEREPOSA/Colónia de Férias e ainda a abertura do Posto de Socorros
da Guarnição na baixa da cidade, o aproveitamento da Casa da Guarda do antigo Paiol,
transformada em dois apartamentos, tipologia T2 e o Posto de Medicina Dentária no
RIF.
-

Considerar estas tarefas como um contributo pessoal, se bem que obrigatório, para a
vertente social e o moral e bem-estar dos militares e famílias da Zona Militar da
Madeira será outra ousadia, mas que muito me apraz.
Concretizar estas várias tarefas, só foi possível pela boa aceitação e apoio das Chefias
Militares a quem me dirigi e aos militares que comigo trabalharam e o muito que me
aturaram e de forma generosa, distinta e eficaz, colaboraram.
A todos um Sentido e Amigo Obrigado. Ao Exmo. Gen Rosas Leitão, Cmdt Op.
Madeira/Comando ZMM- 2006/2010, que prontamente aceitou a minha disponibilidade
para elaborar estes documentos da” história” dos SSFA. Um Abraço, meu General.
Ao Exmo. Gen Pára Carlos Perestrelo, Comdt Op. Madeira 2017, deixo à Superior
decisão de V.Exa e à sua paciência e disponibilidade, a apreciação destes documentos.
Meu General, eles são já história das F.A. na ZMM, pós 25 de Abril 74 e uma vitória
em Tempo de Paz.
ZMM, 10 de Abril 2018, 43 anos após o nascer destes projectos sociais, hoje
implantados na Madeira/Porto Santo.
Meus Respeitosos cumprimentos,
Atentamente
R. M. Nascimento
Cor Inf1/Sit. Reforma
Notas Finais
-

Um abraço ao sarg. Mor Manuel Júlio Gama Vieira pela sua eficaz e leal colaboração.

-

Curvo-me à Memória dos, Sarg. Ajud José Gomes da Silva, Sarg. Ajud Manuel
Vieira e sarg. Mor Luís Abreu, meus leais companheiros nesta “guerra”.
Paz às suas almas.

-

O meu Obrigado à sra D. Fátima Esteves, digna operadora informática da Delegação
da Madeira da CVP que, com muita paciência e eficácia, dactilografou graciosamente
estes memorandos militares.

