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Unir para lutar!
A ANS elegeu 2003 como o ano das carreiras sob o lema “ Formar ; Cumprir ;
Progredir”
Fizemo-lo com empenho e determinação, promovendo em todo o país reuniões para
debate e esclarecimento com os associados e dar conta das diligências feitas junto do poder
político – Assembleia da República e Governo – fizemo-lo com seriedade e coerência, elencando
os problemas e apresentando propostas de solução. O mesmo não podemos, infelizmente, afirmar
em relação ao Governo, senão vejamos:
- Em Agosto do ano passado numa audiência com o MEDN – Dr Paulo Portas – este
comprometeu-se com a ANS que em 2003 iria procurar resolver os problemas das carreiras dos
militares e que contava com a ANS para atingir esse objectivo. Da nossa parte, tudo fizemos com
empenho, lealdade e seriedade, apresentando propostas e simultaneamente pressionando a A.R.
em torno da petição com cerca de 8000 assinaturas, entregue em Março de 2001. A Comissão de
Defesa, por unanimidade e por duas vezes, enviou as nossas propostas ao MEDN para que este se
pronunciasse, a resposta obtida foi a mesma que mereceram as diligências feitas pela ANS –
NADA;
- Perante este cenário de profundo mutismo, promovemos um abaixo assinado, junto da
classe, entregue ,por mão própria, ao Chefe de Gabinete do MEDN, em Julho. Até ao momento a
resposta foi igual às anteriores -NADA .
Vamos no último trimestre de 2003, os problemas continuam a agravar-se e por
resolver, não existem sequer sinais, o mais leve sinal, de vontade política na procura de soluções,
apesar da recente alteração ao EMFAR. Por tudo isto, só nos resta um caminho, lutar em torno
das nossas propostas, atempadamente apresentadas.
A vida ensinou-nos que com unidade, inteligência e serenidade somos capazes de atingir
os objectivos a que nos propomos, vamos por isso unir-nos para lutar!
Assim, decidiu a ANS levar a efeito Encontros Regionais de Sargentos, sendo o de
Lisboa, na Voz do Operário, no dia 30 de Outubro, pelas 20H30, e para o qual apelamos à tua
participação.
Quem luta pode não ganhar… mas quem não luta já perdeu!
Todos, dia 30 de Outubro, na Voz do Operário!
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