Comunicado n.º 02 / 2007

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SARGENTOS

31 de Janeiro 1891 - 2007
116 anos ao serviço de Portugal e dos Portugueses!
23 de Janeiro 2007

As comemorações do “31 de Janeiro – Dia Nacional do Sargento”, data evocativa da
Revolta do Porto de 1891, primeira tentativa de implantação da República em Portugal, que deu
expressão aos profundos sentimentos de indignação latentes na sociedade portuguesa de
então, após o vergonhoso comportamento do regime monárquico face ao “ultimatum” inglês de
1890, decorrerão a nível nacional entre 27 de Janeiro e 10 de Fevereiro e, este ano, estarão
rodeadas de um clima tão especial quanto preocupante!
O ataque brutal aos especiais e escassos direitos dos militares, desencadeado pelo
governo desde meados de 2005 até hoje, nomeadamente nas alterações ao regime de
assistência na doença, com especial incidência no que respeita aos cônjuges dos militares e aos
militares em situação de reserva e reforma, nas indefinidas alterações à passagem para as
situações de reserva e reforma, no congelamento do tempo de serviço para efeitos de
progressão nos escalões retributivos, para além da anunciada intenção de alterar os vínculos
existentes através da aplicação da “Lei da Mobilidade” aos militares dos QP’s, entre muitos
outros aspectos, não nos pode deixar tranquilos, nem nos pode permitir que cruzemos os
braços, à espera, “a ver no que tudo isto vai dar”!
Acresce a todos estes injustos e inadequados ataques à nossa condição de militares, o
período mais negro e repressivo de que há memória na história da luta pelo associativismo: em
cerca de ano e meio de governação foram instaurados quarenta e três processos disciplinares a
militares por terem, unicamente, ousado defender os seus legítimos direitos.
Se outras não houvessem, já seriam estas razões mais do que suficientes para tornar
imprescindível a participação de todos nesta comemoração. É pois a defesa dos nossos direitos
e da Condição Militar que está em causa! É também a solidariedade com os nossos camaradas
que estão a ser vítimas desta deriva repressiva, ao serem objecto de processos disciplinares
de cariz eminentemente político, que o exige!
Por outro lado, e como já foi anunciado no último número do jornal “O Sargento”,
simultaneamente com as comemorações que em Lisboa ocorrerão no dia 3 de Fevereiro, na Voz
do Operário, terá lugar a Assembleia Eleitoral para os órgãos sociais da ANS, para o biénio
2007/2008, momento maior da nossa vida associativa, reforçando assim a importância da
participação neste acto eleitoral.
Em unidade, empenhados e solidários, vamos uma vez mais comemorar o Dia Nacional do
Sargento! Sejamos dignos dos Heróis de 1891!

“Firmes e unidos, até que a Lei se cumpra!”
A Direcção
23 de Janeiro de 2007

