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ELEIÇÕES P~ OS CORPOS SOCIAIS DA AOFA
01ide Fevereiro de 2014

Caro camarada

No próximo dia 01 de Fevereiro de ~014, no período compreendido entre as 14HOO e as 20HOO
I

na sede da AOFA, situada na Rua Infanfa D. Isabel, n° 27-C, em Oeiras, têm lugar as eleições para os
corpos sociais da AOFA.

Vão realizar-se num quadro complexo ,e difícil, que se arrasta desde há muitos anos a esta parte, mas
com uma particular virulência nos últimos tempos, em termos que nos faz recear pela sobrevivência ds
própria Instituição Militar que nos honramos de servir, com reflexos de todos conhecido na contínus
afronta e desprezo pela condição militar.

É neste contexto que todos temos vindo a ser alvo de medidas que, de dia para dia, tomam as
condições de vida de cada um de nós mais e mais difícil, que afrontam a nossa dignidade come
militares que somos, subordinadas a uma lógica de propositado empobrecimento, de funcionalizaçãe
das Forças Armadas, com o claro intuito de as descaracterizar e desestruturar.

Tudo acontecendo em obediência a uma cega lógica de orçamentos cada vez mais mínguados e err
que as despesas com o pessoal são reduzidas em todas as áreas, num crescendo que nos leva a afirmai
que, a não ser atalhado este caminho, nos :espera um sombrio futuro, no qual, alguns de nós, certamente;
caminharão para uma realidade de uma mais ou menos envergonhada situação de indigência.

Sem que pretendamos eximir-nos aos sacrifícios dos nossos concidadãos, não podemos deixar de;
assinalar que esta austeridade desigual atingiu mais duramente os funcionários públicos, os
pensionistas e os militares, com as já dolorosas consequências. O que, a par da progressiva degradaçãe
verificada nos direitos especiais que nos são legalmente conferidos pela específica condição militar
vem piorar acentuadamente as nossas condições de vida e, consequentemente, afectar a motivação de;
quem abraçou uma carreira ao longo da qual não podem nem devem ser regateados os sacrifícios que

.-- --uies veriham a ser exiglâos nocumprim-ento das respectivas missões~- .~ - - '--
Daí que estas eleições, para além do que significam de expressão da vontade democraticamente;

expressa por parte dos sócios da AOFA,assumam uma importância acrescida, pois delas resultará
se massivamente participadas, uma maior legitimidade para os que irão defender futuramente os
direitos e expectativas dos oficiais das Forças Armadas, na absoluta certeza de que, tendo-o feito ate
agora, continuaremos a fazê-lo com a mesma perseverança no futuro.

Lembramos que, se não lhe for possível comparecer, poderá exercer o seu direito de voto pOJ
correspondência.

Para tal bastará utilizar o boletim de voto que segue em anexo, dobrá-lo em quatro, introduzi-lo nc
envelope endereçado ao Presidente da Mesa da Assembleia Eleitoral e remeter o conjunto para ~
AOFA, dentro do envelope RSF (envelopes que igualmente se juntam), de modo a que dê entrada na
nossa sede até às 20HOO de 31 de Janeírp de 2014 (artigo 200 do Regulamento Eleitoral).

Será entretanto preferível que exerça pessoalmente o direito de voto, pelo significado que esse
opção terá.

Aguardando a sua presença no próximo dia 1 de Fevereiro de 2014,
Saudações cordiais de

O Presidente da Assemblei~al

II ,'i;;;;Á/~
I

. José Manuel.Castanho.Paes ..
Almirante

Em anexo - Lista candidata, programa eleitoral, boletim de voto, envelopes, convocatôria (come
recordatôria).
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