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COMUNICADO 
(2017SET25) 

 
Uma oportunidade perdida! 

 

As Associações Profissionais de Militares (APM) endereçaram a 
Sua Excelência o Presidente da República, na sua qualidade de 
Comandante Supremo das Forças Armadas, no passado dia 10 de 
Julho de 2017, um pedido de audiência com carácter de urgência, 
a propósito do caso de Tancos, tendo presente que o mesmo 
representa além de tudo o mais, um sintoma do grave estado em 
que se encontram as Forças Armadas Portuguesas, quanto a 
pessoal, material, carreiras, estatuto, apoio social, saúde e demais 
aspectos deste importante pilar do (ainda) soberano Estado 
Português. 

Porém não logrou o Comandante Supremo das Forças Armadas 
Portuguesas ouvir as razões e motivos das APM e dos seus 
associados, nem explicar ou responder porque não o logrou fazer, 
apesar de ser fácil e de ser um gesto indicador e indiciador da 
alteração necessária de uma postura de afastamento em relação 
aos Militares a que o anterior Presidente da República se votou, 
sem qualquer explicação plausível. 

As APM enquanto representantes legítimas e legais que são, 
merecem mais que um ensurdecedor silêncio e estranham a 
aparente ambivalência e indiferença, entre um Presidente da 
República sempre atento e pronto a todos ouvir, perceber e até 
aconselhar e, por outro lado, um Comandante Supremo das 
Forças Armadas que não ouve, não percebe nem aconselha os 
seus subordinados, que são o garante da defesa da Soberania 
Nacional. 

Os Militares que têm nele o seu Chefe Supremo. 

Mas nada está definitivamente perdido! 
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As Associações Profissionais de Militares estão e estarão, 
sempre prontas e dispostas a ouvir e a dialogar com quem queira 
com elas melhorar este pilar fundamental da nossa soberania. 

Não aceitamos é que nos votem ao marasmo, que nos tornem 
no "elo mais fraco" da sociedade portuguesa. 

As APM, estão convictas que com a postura que nos tem 
norteado conseguiremos chegar a bom porto por forma a levar a 
cabo aquela que é a pedra de toque das Associações Profissionais 
de Militares: a defesa dos Militares das Forças Armadas. 

 

Pelas Direcções das ANS, AOFA e AP 

 

 
 

António Augusto Proença da Costa Mota 

Tenente-Coronel 
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