ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SARGENTOS

COMUNICADO NACIONAL 13/11
“Quão Difícil Nos Temos Movido”

Estatuto de participação e consulta junto do
Conselho da Europa e reconhecida junto do
Parlamento Europeu, OSCE e das Assembleias
Parlamentares da NATO e da UEO.

25 de Outubro de 2011

UM EXEMPLO DE
DETERMINAÇÃO E COESÃO!

No passado Sábado, dia 22 de Outubro, oficiais, sargentos e praças de todo o País,
nas situações de activo, reserva e reforma, acompanhados de alguns familiares, deram mais
um exemplo de cidadania activa e de elevado sentido de responsabilidade, no Encontro
Nacional de Militares, que teve lugar no Grande Auditório do ISCTE, em Lisboa.
Os mais de dois mil militares presentes, transbordaram do Grande Auditório e das
galerias, chegando a haver mais pessoas no exterior do que no auditório, onde os cerca de
seiscentos lugares sentados foram poucos para tanta afluência. O nosso reconhecimento a
todos/as que disseram PRESENTE a esta convocatória, em especial aos que percorreram
muitos e muitos quilómetros, a custas próprias, para ali estarem.
A forma digna e coesa como decorreu este Encontro e as reacções que suscitou,
levam-nos a reforçar a ideia da justeza da sua realização e da necessidade imperiosa de
continuar a resistir.
A Associação Nacional de Sargentos quer, inequivocamente, deixar expresso o seu
apoio à decisão dos militares presentes neste Encontro, de continuar a lutar pela defesa dos
interesses do País e da Condição Militar, e apela a toda a Família Militar que participe na
Jornada do próximo dia 12 de Novembro, no Rossio, em Lisboa, a partir das 15H00.
Juntamente com as nossas famílias, saberemos, com dignidade e dentro do estrito
cumprimento das Leis que jurámos defender, mostrar publicamente o nosso repúdio por
políticas que põem em causa a estrutura social do País, sobrecarregando quem vive do seu
trabalho, em nome de resultados duvidosos, mantendo excepções para segmentos
escolhidos, enquanto se continuam a pagar vencimentos escandalosos em mais de 1500
organismos públicos.
Os Militares estarão no Rossio, em Lisboa, no próximo dia 12 de Novembro, em
defesa dos seus direitos e do Povo de que emanam.
Com dignidade, construímos o futuro!

A Direcção
Lisboa, 25 de Outubro de 2011
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