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PALÁCIO DE SÃO LOURENÇO
Processos DEÃO, CEREPOSA, TIL e outros
Z.M.M. Abril 2018
Elaborado pelo delegado SSFA, 1975 1994
R. M. Nascimento
Cor. Inf. na situação de Reforma
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Z.M.M.

Memorando

Abril 2018
Funchal

Acção Social nas Forças Armadas

Como nasceram no CTIM:
-

Edifício Til e outros

-

Complexo Militar do Deão (C.M.D.)

-

Colónia de Férias do Porto Santo/CEREPOSA

1 Generalidades Antecedentes
-

-

-

Jan1955

Roteiro do signatário delegado

O signatário, Alf. do Q.P. vindo do R17 (Leiria), apresentou-se no Bil
19/CTIM (Funchal); seguir-se-ia Goa; R15 (Caldas); PSPtBII19 (Funchal);
CTSC (Belas); Moçambique; RIl (Amadora); Angola; Bil 19/GF Funchal;
Angola; B1119 Funchal; Guiné; DRMF e RIFc (Funchal)

2 A Acção Social nas Forças Armadas
-

Na EE; EPI; R17, além da actividade operacional, da formação e treino das tropas,
pouco ouvira falar da componente social no seio da família militar.
No CTIM a actividade rotineira (ER/JB/EC) serviço á Guarnição, Toque de Ordem...)
Deparou-se-nos uma forma diferente de estar na vida militar e apercebermo-nos da
importância do factor social nas F.A. Cultivava-se um clima sadio de âmbito social:
convívios inter-unidades, campeonatos militares, colónia de férias para filhos de
sargentos, Cooperativa Militar. Apontava-se a falta de casas para residentes e
deslocados, de sucursais do LMPQF, OGFC e Messes/MM, do apoio à saúde
localmente incipiente, assim como contratos com médicos civis especialistas,
laboratório de análises e outros meios auxiliares de diagnóstico, prevenção, assistência e
tratamento. No entanto, sentia-se da parte das Chefias a preocupação pela Acção Social.
Era corrente a falta duma Colónia de Férias no Porto Santo
1961

A guerra ultramarina, o CTIM tornar-se-ia importante centro de
recrutamento, formação e mobilização nacional de tropas. (CCaç/Cart 62;
BCaç-04); pessoal residente e os mobilizados não residentes (QP e SMO),
estes sem alojamento sujeitos á exploração do mercado de aluguer. Para o
—
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QP as mobilizações continuadas, intervaladas de curtas estadias na
Metrópole.
1956/67

Por intermédio do CTIM os SSFA alugaram uma moradia (construção de
1932) no Porto Santo para Colónia de Férias, funcionando em condições
precárias mas com baixo custo para os utentes.
Ao longo dos anos foram sendo contratados médicos civis especialistas para
apoio aos militares e família. Apesar do interesse das Chefias locais era
ainda insuficiente. A MM abriria uma sucursal local só para a aquisição dos
géneros e elaboração das ementas do rancho das tropas.

1968/70

O Exmo. Gen Mário Nascimento, Gov. Militar (1968/70), ciente do apoio
social aos militares, tentou a aquisição da Pensão Baltazar Residencial
Sol/CEREPOSA no Porto Santo. Iniciativa gorada, por falta de apoio do
E.M.E.

1970/72

No âmbito da acção social às n.t. e famílias o Cmdt Militar, Exmo. Brig A.
Martins entregaria em l6Set7l à CMF, 25.675 m2 do Campo A. Reis. Esta
obrigava-se por decreto lei, a construir num talhão devoluto da C. Tiro da
Guarnição/Nazaré/M.E., casas para militares. A edilidade nunca cumpriu.
(D.L.971/70 de 13 Mar e artigo do J.M. de 31 Março de 2008, J.M. de 02
Agosto 2009.

25Abril74 O Golpe Militar
A saída do governador militar e sua substituição em 04Dez74, pelo Exmo.
Brig° Carlos Azeredo, como Governador Militar e Cmdt C.F.A.Madeira
1974/75

Entrega do Ultramar, regresso das tropas e milhares de retornados, O 2°
Cmdt do CTIM, Cor. Pestana, visionou um mega projecto social Messe da
Guarnição no Pico da Cruz, Centro Social Militar no Campo A. Reis aberto
à população (supermercado MM, lojas de serviços, posto clínico da
guarnição, sucursais das OGFC e LMPQF). Um Complexo que seria o
regulador dos preços ao consumidor na região, como ele afirmava no seu
entusiasmo revolucionário. Mais uma utopia do PREC (processo
revolucionário em curso) a ficar pelo caminho.
—
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—

Uma outra faceta do desenrolar da acção Social F.A. na região,

1975

Colocado em 285et75 no DRMF, o signatário é nomeado em 280ut75,
delegado dos SSFA no CTIM, em acumulação com a chefia do DRMF. Já
casado e pai de duas filhas, adquirira uma nova visão do lado social das FA.
De bom grado e como lhe competia, iniciou as novas funções.
Numa reunião no QG em Nov75 com beneficiários dos SSFA, foram
sugeridas e definidas prioridades das tarefas a desenvolver:
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-

-

Col. de Férias no P. Santo com instalações condignas (o Cap R. Coelho
lembraria o episódio da Pensão Baltazar/Residencial Sol);
Aquisição dum prédio de apartamentos no Funchal para renda limitada
como já acontecia em cidades no continente, Lisboa, Porto e outras;

-

Alojamento no Funchal para deslocados e famílias;

-

Contratos de novas especialidades médicas;

-

Sucursais das OGFE, LMPQF e Messe/MM;

-

-

-

Apoio aos filhos de militares residentes no meio rural a estudar no
Funchal. Seguiu-se uma reunião na sede/SSFA perante a Comissão
Directiva (C.D.), Exmos. Brig A. Fernandes, Exmo. Brig Quintela (F.A.)
Exmo. Comodoro Duarte (Marinha), O delegado sairia mandatado para:
Reatar conversações com o proprietário da R. Sol / P. Santo (Col.
Férias);
Negociar a aquisição dum prédio de apartamentos no Funchal para, em
renda limitada, servir os militares da Guarnição no activo e deslocados.

1976

Nasceria o processo TIL. Fruto das diligências e negociações da delegação
no mercado local, deslocar-se-ia ao CTIM nos princípios do ano o dr.
Paneiro, jurista dos SSFA, para celebrar o Contrato Promessa de aquisição
dum prédio no TIL, para renda limitada.
Posteriormente, ainda em 1976, o Cor M. Cardoso e o Eng.° Catarino/SSFA,
viriam ao CTIM para ultimar as conversações para aquisição da Residencial
Sol. Nasceria o processo Colónia Férias (CEREPOSA). Negociações
fechadas por 9.000 contos (imóvel + recheio) e a aquisição em marcha. Só
que um dos três proprietários, ex-chefe da DOS, tinha os bens congelados
impossibilitando a escritura. A aquisição da Residencial Sol parecia
condenada a novo insucesso.
Entretanto em 1976 localmente e com os meios existentes, criou-se o Posto
de Socorros da Guarnição na baixa da cidade, um velho desejo dos
militares. Instalado no edifício do DRMF (ex-instalações da DOS) montado
com mão-de-obra militar interna, para funcionamento os especialistas eram
destacados pelas unidades. Dois médicos militares mil° ao serviço (antigos
combatentes) garantiam as consultas diárias a militares e famílias,
reforçados pelos médicos do SMO em serviço nas unidades. A delegação,
com autorização do Comando Militar, recuperou a Casa da Guarda do
antigo paiol, transformando-a em 1977/78 em dois T2. Mais tarde, em 1980,
seria montado no RIF o Posto de Medicina Dentária da região.

Jul/Ago76 O Exmo. Brig Galvão de Figueiredo v/CEME visitou o CTIM. Militar
conhecido pelo seu dinamismo e espírito de missão, com quem já
4

servíramos na EPI e na Guiné, após conhecer a situação operacional e social
pretendeu visitar os projectos SSFA prédio do Til Funchal; Residencial
Sol Porto Santo.
-

—

-

OlAgo76

Chegados ao terraço do TIL, último andar, exclamou o n/Brig°: este é para
o Exercito, arranja outro para os SSFA; argumentámos ser impossível, já
havia um contrato promessa e o concurso e selecção dos beneficiários já
fora decidido, aguardando-se a entrega das chaves. Desenrasca-te,
retorquiu, em tom de ordem. Esclarecemo-lo não haver prédios novos á
venda no Fullchal. A situação social e económica vivida desencorajara os
investidores. Como recurso, apontamos para 5W um prédio em esqueleto,
do qual se viam os dois últimos andares, só se for aquele ao fundo; quero
visitar o prédio, retorquiu o n/Brig°. Assim aconteceria. No dia seguinte
visitamos demoradamente o imóvel de oito andares acompanhado do
promotor Morna Jardim. Este expôs a sua situação financeira e o facto de
ver-se obrigado á venda devido ao aperto financeiro dos bancos.
Manifestando o interesse do M.E, o n/Brig° rematou que iria ser solicitada a
avaliação à Direcção Geral de Finanças/M.E.

OlAgo76

Nasceria o longo processo Deão, o qual só terminaria em 24Jun83.

02Ago76

A comitiva deslocou-se ao Porto Santo em avião fretado, visitando 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/Brig° Prometeu resolver
em Lisboa junto do C.Revolução e do EMGFA o impasse na compra da
Residência Sol (futura Colónia de Férias) e acelerar o processo Deão.
Promessas cumpridas como eram seu timbre e feitas ao Brig. Azeredo, então
Comdt do CTIM. Este viria também a ser um grande apoiante dos
empreendimentos. (TIL; CEREPOSA; DEÃO).
.

OlSet76

É empossado

19Nov76

Como resultado das diligências em Lisboa do Brig° Figueiredo, celebrar-seia no Funchal a escritura de aquisição dos 4/5 do imóvel e a promessa de
venda de 1/5 (parte do ex-DGS) da Residencial Sol/Porto Santo.

o novo Comdt Militar, Exmo. Brig° Duarte Silva, rendendo o
Brig° Carlos Azeredo. O Brig° D.Silva acompanhou desde logo os casos
TIL, Deão e Colónia de Férias (CEREPOSA), sendo um dos grandes
impulsionadores.

24Jun83, por sua vez o Processo Deão, vencidas as contrariedades
envolvendo o promotor, seria lavrado no Funchal a escritura de compra e
venda a favor do M.E.
—

30Jan84

Após nova intervenção do Gen. Figueiredo, a desbloquear o congelamento,
seria lavrada a escritura de venda, em falta, de 1/5 da Residencial Sol,
(Porto Santo) e seria pago ao vendedor o valor retido desde 19Nov76.
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Z.M.M. 10 de Abril de 2018
O delegado dos SSFA

—

1975/1994

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

Anexos:
A

—

Processo TIL

B

-

Processo CEREPOSA

C

—

Processo DEÃO
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