
AAAssssssoooccciiiaaaçççõõõeeesss   PPPrrrooofffiiissssssiiiooonnnaaaiiisss   dddeee   MMMiiillliiitttaaarrreeesss   
   

 

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 
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Nota às Agendas 
2014MAR13 

 
 

 
No próximo dia 15 de Março vai ter lugar um Desfile da Família Militar, de carácter nacional, que 
ligará o Largo de Camões (concentração às 15H00) à Assembleia da República. O Desfile mereceu 
o apoio incondicional das Associações Profissionais de Militares (APM). 
 
À mesma hora, em Ponta Delgada, na Região Autónoma dos Açores (14H00 locais) os militares ali 
em serviço promoverão uma Concentração nas Portas da Cidade. 
 
À mesma hora, milhares de militares, no País e no estrangeiro, privados de marcar presença por 
razões de serviço, estarão, em pensamento, com a iniciativa. 
 
Sem esquecer os seus concidadãos, igualmente alvo de pesados sacrifícios, com particular 
incidência nos restantes servidores do Estado, nos pensionistas e nos reformados, a Família 
Militar, com a dignidade que a caracteriza, vem relembrar à opinião pública a dramática realidade 
em que muitos militares e respectivas famílias se encontram, por não conseguirem honrar 
compromissos, assumidos numa altura em que não era previsível que o Estado, através dos 
Governos, deixasse de cumprir o que, livremente, garantira em letra de lei.  
 
Esta realidade ultrapassou, há muito, os limites do suportável e levou as APM a considerarem 
“2014, o ano em que exprimir a indignação já não é suficiente”.  
 
Para esclarecimentos complementares é favor contactar os presidentes das APM:  
ANS – Sargento-Mor António Lima Coelho - 938850479  
AOFA – Coronel Manuel Pereira Cracel - 964234541  
AP – Cabo Luís Medeiros Reis – 930433677 
 
As ANS, AOFA e AP 
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