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Nota à comunicação social 
(2011NOV29) 

 

 

30 de Novembro de 2011 

Assembleia da República – 14H00 

Praça Afonso de Albuquerque, junto ao Palácio Presidencial – 18H00 

 

 

 

 

 

Dando sequência ao aprovado na Manifestação da Família Militar, que juntou mais de 

10.000 participantes, em Lisboa, no passado dia 12 de Novembro, e ao mandato que nela 

receberam as APM na mesma ocasião, vimos informar que, em 30 de Novembro, terão lugar 

as seguintes iniciativas: 

 

 

13H45 – Assembleia da República - Dirigentes das APM e outros militares assistirão à 

votação final do Orçamento do Estado para 2012 (OE/2012), testemunhando, com a sua 

presença, a aprovação das medidas duríssimas nele constantes, com as consequências de 

que inúmeros analistas foram dando conta, e que atingem, com algumas excepções, os nossos 

concidadãos em geral e os militares e funcionários públicos em particular, sem esquecer que 

muitas delas porão inclusivamente em causa o adequado funcionamento das Forças Armadas; 

Nota – a manter-se o horário previsto para a votação (a partir de contacto estabelecido com a 

Exma. Secretária-Geral da AR), os dirigentes entrarão pela porta principal às 13H45, enquanto 

que os restantes militares o farão pela lateral. 

 

18H00 – Praça Afonso de Albuquerque, em frente ao Palácio Presidencial – É dado início 

a uma vigília, com a presença de dirigentes das APM e de outros militares, a partir da qual se 

procurará sensibilizar Sua Exa. o Presidente da República para não promulgar o OE/2012, 

tendo em conta não só as suas consequências, como também a sua falta de equidade e, até, 

segundo muitos analistas, a inconstitucionalidade de várias das medidas que integra.  

  

 

 

As ANS, AOFA e AP 


