
   
  

 
AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  SSAARRGGEENNTTOOSS  

  
MEMORANDUM AOS DELEGADOS – 25 DE FEVEREIRO DE 2002 

 
ASSUNTO: JORNADA DE REFLEXÃO SOBRE AS FORÇAS ARMADAS 
 

 

Estimado camarada ! 
 

Decidiu a Direcção da ANS, na conclusão das reuniões efectuadas pelos núcleos, ir no 
próximo dia 27 de Fevereiro (Quarta-Feira ), pelas 1800 horas, pela 9ª vez, à residência 
oficial do 1º Ministro, e para a qual solicitamos a presença dos camaradas da zona de Lisboa, 
por forma a sensibilizá-lo da urgente necessidade da resolução dos nossos problemas. 
Problemas que com toda a determinação e generosa persistência temos vindo a levantar 
nestes últimos 2 anos e meio. 

Neste momento, em que temos um governo de gestão, persistimos na luta pelos nossos 
direitos, porque este governo (mesmo sendo de gestão) tem todas as capacidades para 
resolver os nossos problemas, da mesma forma que o fez para a GNR com o DL nº 15/2002 de 
27 de Janeiro, basta, tão só, ter vontade política para o fazer. 

Decidiu, ainda, a Direcção propôr a todos os portugueses uma jornada de reflexão 
sobre as “Forças Armadas e o seu futuro” a iniciar-se precisamente no dia 27 de Fevereiro e 
para a qual elaborámos um desdobrável, que  junto enviamos. Para o efeito solicitamos-te que 
encontres forma de o multiplicares e com a ajuda dos outros camaradas o distribuam à 
população. Esta distribuição deve ocorrer  durante o resto da semana e nos locais de maior 
movimento das cidades ( ex: estações de transportes públicos; cafés; etc...). 

Como sempre temos afirmado, esta luta será dura, prolongada e só a confiança na 
vitória, a persistência, a unidade, a determinação e a inteligência, a poderá vencer. 
A impaciência não nos derrotará, muito menos o desânimo e a exaustão.Com o apoio de todos 
nós, havemos de vencer mais esta importante luta.  

Quem luta pode não vencer, mas quem não luta já perdeu! 
 
Contamos contigo... Bom trabalho!                                                                                   
Com fraternais cumprimentos e estima... 
 

Lisboa, Sede Social da ANS, 25 de Fevereiro de 2002 
 

Álvaro Martins  
Vice-presidente da Direcção  
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