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COMUNICADO 

LONGA SE TORNA A ESPERA 

Mais uma vez o espaço público se encheu de promessas e de mais promessas em como os problemas 

dos militares serão resolvidos.  

É esta a ideia que se quer fazer passar para calar ou sossegar os militares e as suas associações.  

O deficit de reconhecimento devido aos militares em matéria de respeito, estima e confiança é 

extremamente elevado no quadro nacional, em especial por parte dos que mais diretamente têm 

governado a Defesa Nacional.  

As injustiças que são feitas diariamente aos militares, quando não são promovidos como a lei exige, 

quando não são avaliados segundo os valores militares com que foram formados e devem ser medidos, 

quando não lhes são facultadas as devidas condições de trabalho, quando não são há mais de dez 

anos (13 anos para sermos mais precisos e com perda de poder de compra há 17) aumentados nos 

seus salários, quando não lhes é reconhecido o estatuto de parceiros sociais como a qualquer cidadão 

trabalhador, aí estão para continuar a desmentir as promessas e as belas palavras de mudança de 

atitude para com os militares.  

Não obstante os apelos ínsitos no importante discurso do Presidente da República e Comandante 

Supremo das Forças Armadas na Assembleia da República sobre a indispensabilidade de acorrer ao 

estado decrépito em que se encontram as mesmas, é este o quadro geral que permanece: A prática de 

desrespeito, de engano e de indiferença continua a norma. 

Não se julgue que as mentiras e os constantes enganos farão desistir os militares das suas justas 

aspirações, e de levarem a cabo, no respeito pela Democracia, ações que procurem resolver os seus 

problemas. 

Lá estará a AOFA na primeira linha a defender a Justiça e o Reconhecimento que é devido aos militares. 

 

Trafaria, 25 de maio de 2022 

O Presidente do Conselho Nacional 

 

António Augusto Proença da Costa Mota 

Tenente-coronel 


