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DESFILE DA FAMÍLIA MILITAR
15 DE MARÇO DE 2014
2014: o ano em que exprimir a indignação já não é suficiente
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- Com a aprovação da Lei do OE/2014, bem como com a verificada com diplomas tendo o
mesmo tipo de matriz, acentuou-se a gravidade das medidas que são impostas aos
portugueses, com especial relevo para os que servem o Estado e os pensionistas e
reformados, incluindo, num e noutro caso, os militares.

A
A
O
A
AO
OFFFA
A

- Paralelamente, e numa fase da nossa História em que se impunha a existência de um coeso
Todo Nacional, a fim de mais facilmente se encontrarem soluções que permitissem
ultrapassar a situação dramática em que nos encontramos, avança-se no sentido inverso,
agravando-se as discriminações e as desigualdades.
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- Contrariando o discurso do “sucesso” e da “recuperação” anuncia-se a necessidade de
serem tomadas mais medidas restritivas dos orçamentos familiares, agravando-se os
sacrifícios dos que têm já sido tão duramente penalizados.
- No que aos Militares diz respeito, multiplicam-se as situações de enorme carência, com um
número crescente dos que não conseguem honrar compromissos e vêem os seus agregados
familiares passar por dificuldades inimagináveis.
- Não podemos ficar indiferentes ao que se passa.
- Trilhando, como sempre, os caminhos da Honra e do Respeito pelos seus Símbolos e
Valores, conscientes do seu compromisso com o Povo Português, na sequência do que foi
proclamado na Iniciativa Pública do passado dia 13 de Fevereiro, decidiram as APM apoiar o
Desfile da Família Militar, de âmbito nacional, que vai ter lugar no próximo dia 15 de Março
de 2014, em Lisboa, com concentração a partir das 15H00 no Largo Camões, seguindo-se um
desfile até à Assembleia da República, onde terminará com intervenções dos dirigentes das
APM.

As Direcções das ANS, AOFA e AP
ANS – Associação Nacional de Sargentos – R. Barão de Sabrosa, 57 – 2º - 1900-088 Lisboa
Tel: 218 15 4 966  Fax: 218 154 958  E-mail: contacto@ans.pt
AOFA – Associação de Oficiais das Forças Armadas – R. Infanta Dona Santa Isabel, 27-C, 2780-064 Oeiras
Tel: 214 417 744  Fax 214 406 802  E-Mail: geral@aofa.pt
AP – Associação de Praças – Rua Varela Silva, Lote 12 –Loja B – 1750-403 Lisboa
Tel: 217 552 939  Fax: 214 056 487  E-Mail: geral@apracas.pt

