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NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL 

(11 de Novembro de 2011) 

 
MANIFESTAÇÃO DA FAMÍLIA MILITAR 

12 de Novembro de 2011, a partir das 15H00 

Do Rossio até à Praça do Comércio/Terreiro do Paço 

 

Na sequência do Encontro Nacional de Militares do passado dia 22 de Outubro, que contou com mais 
de 1.500 presenças, foi aprovada uma Moção que, depois de vários considerandos, apontou para a 
realização da Manifestação da Família Militar em 12 de Novembro de 2011, decisão a que a ASMIR 
também recentemente se associou. 

 
No essencial, a Manifestação visa demonstrar a profunda discordância para com as duríssimas medidas 
que estão a ser impostas ao País e aos Militares, assumindo particular relevância as que vêm constando 
ou vão constar das Leis do Orçamento do Estado. 
 
Medidas essas impostas sem que os Militares obtenham resposta para uma pergunta, já feita no 
Encontro de 22 de Outubro e que todos os portugueses já fizeram a si próprios: como é que foi possível 

chegar a esta situação e para quando o fim dela? E, também, a quem ou a que devem ser imputadas as 
correspondentes responsabilidades? 
 
Os Militares não podem deixar de manifestar solidariedade para com os seus concidadãos quer os que 
se encontram dramaticamente no desemprego quer os que, ainda que empregados, vão sendo 
desapossados de recursos que eram indispensáveis à sua sobrevivência com um mínimo de dignidade. 
 
Militares que têm entre si, como acontece com centenas de milhares de portugueses, quem já não 

consiga cumprir compromissos assumidos no pressuposto de que os que governam não faltariam com o 
pagamento da remuneração livremente consagrada em diploma legal (tal como decorre do facto de 
vivermos num Estado que ainda julgamos de direito!) e não só a viram reduzida, como também, num 
futuro próximo, vão ficar sem os subsídios de férias e de Natal, indispensáveis ao equilíbrio das suas 
contas.  
 
Por outro lado, cumpre alertar a opinião pública para o facto dessas medidas consubstanciarem graves e 

nefastas consequências quer na degradação dos direitos que servem de contrapartida ao vasto leque de 
restrições e deveres a que estão sujeitos os Militares, entre os quais avulta o do sacrifício da própria 
vida, se e quando necessário, quer na própria Instituição Militar, ao ponto de nos fazer acreditar estarem 
em causa as suas progressivas descaracterização e desarticulação, e, com elas, a significativa redução da 
capacidade seja na vertente operacional, seja no que se refere às missões de interesse público. 
 
Quem irá, então, salvar vidas no meio do Oceano ou quem ajudará as populações, se ocorrer uma 
tragédia como a que se abateu sobre a Madeira? Quem irá abrir estradas e aceiros, quando as autarquias 

não têm recursos para tal? Quem exercerá a influência conseguida através da Cooperação Técnico-
Militar e que permite, por exemplo, que dezenas de empresas portuguesas e mais de 100.000 nossos 
concidadãos trabalhem em Angola? Quem disporá das competências e meios para coadjuvar a 
exploração cientifica e económica da plataforma continental? Quem assegurará a operação de resgate 
de cidadãos nacionais se eclodir uma crise num qualquer país, como aconteceu numa missão 
exemplarmente conduzida durante os graves problemas com que se defrontou a Guiné-Bissau? Quem 
garantirá a nossa sobrevivência como Estado e Nação, se tiver lugar uma crise internacional? 
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