ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SARGENTOS

COMUNICADO NACIONAL 16/11
“Quão Difícil Nos Temos Movido”

24 de Novembro de 2011

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.

O COMBATE
CONTINUA!
Correspondendo ao apelo feito pela ANS, os Sargentos de Portugal, na sua esmagadora
maioria (cerca de 85%), não compareceram nas messes, utilizando o período do almoço para
reflectirem sobre os seus problemas. Neste momento de balanço realçamos a expressão da
adesão de cerca de 90% nas unidades operacionais por excelência: Bases Aéreas, Regimentos,
Unidades Navais e Unidades de Forças Especiais.
Desta forma, sem que a missão fosse posta em causa, os sargentos portugueses de todas
as unidades a nível nacional demonstraram, com extrema elevação, disciplina e sentido de
servir o País, a sua profunda indignação com as medidas que o Governo pretende
implementar, por serem injustas e desproporcionadas, por transformarem as suas vidas e das
suas famílias num autêntico inferno, mas simultaneamente por descaracterizarem as Forças
Armadas, pondo em em risco a capacidade operacional e os níveis de cumprimento das
missões constitucionalmente atribuídas, potenciando o perigo de perda de soberania e
independência nacional.
A ANS considera da maior importância o facto de militares de outras categorias terem
também aderido a esta iniciativa e felicita todos os que, de forma inequívoca, transformaram
o seu apelo numa impressionante jornada de protesto.
O êxito alcançado reforça a nossa unidade e empenhamento na luta que os militares
portugueses travam contra estas medidas que põem em causa a Condição Militar.
É com sentimento de irrepreensível disciplina e comportamento ético que exortamos
todos os militares portugueses a continuarem o combate pela sua Dignificação.
Sem desfalecimentos e com redobrada confiança, este processo de defesa da Instituição
Militar prossegue já no próximo Sábado, dia 26 de Novembro, com Encontros Regionais de
Militares, pelas 10H00 no Funchal e pelas 21H00 em Ponta Delgada, iniciativas em que pela
primeira vez nas Regiões Autónomas estarão presentes os presidentes das três associações
profissionais de militares, continuando no dia 30 de Novembro, na Vigília em frente à
residência oficial do Presidente da República a partir das 18H00.
Com dignidade, construímos o futuro!
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