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INICIATIVA PÚBLICA DE 2014FEV13 

 PROCLAMAÇÃO 

2014: o ano em que exprimir a indignação já não é suficiente 

 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.  

 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. 

 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. 

 Por muito que nos falem num sucesso, que não sentimos, ou que comentadores, em 

catadupa, pretendam convencer-nos da inevitabilidade do que acontece, por sinal, sempre 

aos mesmos, não nos conformamos.  

 Não podemos ficar indiferentes ao que se passa. 

 Trilhando, como sempre, os caminhos da Honra e do Respeito pelos seus Símbolos e 

Valores, os Militares, reunidos na Iniciativa Pública que hoje teve lugar, decidiram mandatar 

as Direcções das APM para:  

1. Fazerem chegar ao Tribunal Constitucional, fiel depositário da 

esperança de milhões de portugueses, a dramática realidade que lhes 

é imposta e que ultrapassou, há muito, os limites do suportável; 

2. Prepararem uma grande iniciativa da Família Militar, de âmbito 

nacional, a ter lugar desejavelmente na segunda quinzena de Março.  

 

As Direcções das ANS, AOFA e AP 
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