
AAAssssssoooccciiiaaaçççõõõeeesss   PPPrrrooofffiiissssssiiiooonnnaaaiiisss   dddeee   MMMiiillliiitttaaarrreeesss   
   

 
ANS – Associação Nacional de Sargentos – R. Barão de Sabrosa, 57 – 2º,  1900-088 Lisboa 
            Tel: 21 815 49 66 • Fax: 21 815 49 58 • E-mail: geral@ans.pt 

 
AOFA – Associação de Oficiais das Forças Armadas –  R. Infanta Dona Santa Isabel, 27-C, 2780 Oeiras  
               Tel: 21 44177 44 • Fax 21 440 68 02 • E-Mail: aofa@aofa.pt 
 
APA – Associação de Praças da Armada  – Rua Varela Silva, Lote 12 – Loja B, 1750-403 Lisboa 
            Tel/Fax:  21 755 29 39 * E-Mail: geral@apracas.pt 
 
 

   

 
AAANNNSSS   

   

   
AAAOOOFFFAAA   

 
AAAPPPAAA 

REUNIÃO DOS PRESIDENTES DAS ASSEMBLEIAS-GERAIS DAS 
ANS, AOFA E APA 
(2 de Janeiro de 2007) 

 
 
Os Presidentes das Assembleias-Gerais da ANS, da AOFA e da APA, hoje reunidos 
na sede da AOFA, concordaram no seguinte: 
 
Considerando que: 
Ao longo dos anos, sucessivos Governos não só não têm resolvido graves problemas 
que, através das respectivas Direcções, as Associações Profissionais de Militares 
(APM) vêm apresentando institucionalmente, como também os vêm agravando, não 
cumprindo o estabelecido em várias dezenas de normativos legais; 
E que os restantes Órgãos de Soberania, a que as Direcções das APM recorreram de 
forma persistente, não conseguiram modificar tão preocupante situação face à 
descredibilização que a mesma acarreta para as Instituições Democráticas; 
 
Considerando que, no que respeita à expressão pública de desencanto e frustração por 
parte de militares, por vezes eventualmente menos bem compreendidas, se vem 
apreciando apenas os efeitos ignorando as respectivas causas, o que tem ocasionado 
que alguns deles se vejam confrontados com a instauração de processos disciplinares; 
 
Os Presidentes das Assembleias-Gerais da Associação Nacional de Sargentos, da 
Associação de Oficiais das Forças Armadas e da Associação de Praças da Armada 
exprimem toda a sua solidariedade para com os camaradas que enfrentam tão difíceis 
momentos e dão o seu apoio às medidas de defesa intransigente dos mesmos, que, 
dentro da independência e especificidade própria de cada uma das Associações, as 
respectivas Direcções entenderem por bem protagonizar. 
 
Os Presidentes das Assembleias-Gerais das: 
ANS – Dinis Manuel Vitória da Fonseca – Sargento-Chefe MQ 
AOFA – António Martins Rodrigues – Major-General PILAV 
APA – Mário José Marques da Silva – Cabo L  


