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Muitos acontecimentos nestes meses de Novembro e
Dezembro. Grandes jornadas de luta nacionais e não
só. Mais ofensivas legislativas contra a Família
Militar. Algumas pequenas vitórias fruto da luta
persistente.
O Natal e o Ano Novo à porta, que cada um de nós
tenta proporcionar aos seus através das inúmeras
dificuldades, cada vez maiores. Com um OE que
corta em vencimentos da Defesa, com aumentos
mais uma vez muito abaixo da inflação real, com
perspectivas nulas de descongelamento da
progressão horizontal da carreira (escalões só para
2009, ano de eleições, não Sr. Pinto de Sousa?), com
a carga fiscal cada vez mais agravada, com tudo
cada vez mais caro, tem que ser sobretudo de amor
esta quadra, mas amor firme, daquele que sabe o que
quer e sobretudo o que não quer.
Podes espreitar o nosso Cartão de BOAS FESTAS
AQUI
Destaque

Actualização do relatório da Comissão de
Inquérito ao Incumprimento da Legalidade
Democrática.
A única Comissão nacional que funciona como
previsto e cumpre rigorosamente os prazos e
objectivos que se propõe.
Decorrido um ano sobre o primeiro relatório,
constata a Comissão que não só nenhum problema
foi resolvido, como existem mais e outros
agravaram-se. Daí a necessidade de actualizar este
documento, autêntica "arma de combate" na luta
pelo Cumprimento da Lei. A 14 de Novembro de
2007, em Lisboa, foi apresentado o relatório revisto

e podem consultar o mesmo aqui.

Encontro pela Lei e pela Justiça.
Passado também um ano sobre o "Passeio do nosso
Descontentamento", uma Comissão de MilitaresCOMIL- convocou legalmente uma manifestação
para o Rossio, no dia 22 de Novembro de 2007 onde
estiveram presentes cerca de 600 militares.
A praça do Rossio encheu com as exigências dos
Militares.

Embora não tenha sido emitida qualquer ordem
escrita a proibir a participação de militares do activo,
de forma soez e desleal não deixaram de mandar
recado pelas fileiras, e nas unidades vários
comandantes proferiram ameaças brandindo o RDM.
Com a má experiência deste ano, em que uma
Intimação de Liberdades e Garantias, apresentada no
Tribunal Admnistrativo e Fiscal de Lisboa pelo
camarada SMOR David Pereira, condenou os CEM's
a levantarem a proibição de participação de pessoal
no activo para uma Vigília legalmente convocada,
era certo que os senhores não quereriam repetir.
Mesmo a talho de foice leiam o resultado do recurso
interposto pelo MDN sobre esta decisão, no nosso
Comunicado nacional nº18.
Ainda decorrem os processos disciplinares
originados no Passeio do nosso Descontentamento
por delito de opinião. Camaradas punidos, com a
eficácia admnistrativa do acto suspensa na
totalidade por ordem dos tribunais, veem mesmo
assim as suas carreiras prejudicadas, as suas
promoções demoradas, num claro desrespeito e
atropelo abusivo dos seus direitos. Nas audiências
que participámos, com a EUROMIL e sózinhos, com
o Ministro e Secretário de estado da Defesa, foi-nos
transmitida a vontade do Governo de encetar um
clima de boa-vontade e diálogo. Sugerimos na altura
e reiteramo-lo agora que, nada melhor para
inaugurar tal clima que a reabilitação total das
carreiras e folhas de serviço destes camaradas.
Notícias

Comemora-se em 2008 o 117º aniversário sobre o 31 de
Janeiro de 1891.
Data histórica inegavelmente ligada à Classe de Sargentos, que
ainda não desistiu da sua pretensão de ver este dia oficialmente
reconhecido como Dia Nacional do Sargento.
Neste ano que passou continuou a desenrolar-se o maior ataque

31 de Janeiro de 1891

à Família Militar de que há memória. Mais de uma dezena de
camaradas punidos por delito de opinião; promoções
demoradas; carreiras prejudicadas; a dívida de mais de 1000
milhões de Euros que continua credora a Família Militar, os
mais de 40 diplomas legais que continuam por cumprir; o corte
superior a 20% nas despesas de saúde da Família Militar
previsto no OE2008; corte de 17,4% nas pensões de reforma
igualmente previsto; um pacote legislativo que indexou as
pensões de reforma ao PIB e à esperança média de vida, que
pariu um Estatuto do Dirigente Associativo pior que o vazio da
sua não existência, limitou o acesso aos tribunais de primeira
instância em matérias disciplinares, as Portarias da ADM que
vieram deitar ao lixo todo o (bom) projecto desenvolvido pelo
Grupo de Trabalho das ADM; a farsa de democracia
demonstrada na pseudo integração das Associações
Profissionais Militares nos Grupos de Trabalho de Carreiras,
audiências com o Ministro e Secretário de Estado da Defesa,
em que nunca existiu uma vontade de diálogo séria, apenas
cumprir calendário para inglês ver.
Enfim camaradas, não fossem as nossas lutas, os
passeios, as vigílias, as faltas às refeições, as
jornadas de solidariedade, o V Encontro Nacional
de Sargentos, as nossas diligências quase
semanais junto dos orgãos de Soberania, as
nossas démarches jurídicas; não fosse a presença
e a coragem da massa associativa dos Sargentos
de Portugal sem dúvida que muito pior
estaríamos.
É por todas estas razões que apelamos a todos que
dinamizem e participem nas comemorações do 31 de
Janeiro. Dia 26 de Janeiro, na Voz do Operário, em Lisboa,
realizar-se-á mais uma cerimónia comemorativa, seguida
do habitual almoço; brevemente serão postos à venda
convites para a mesma.
Aos camaradas de outras zonas do País apelamos a que
organizem e participem em eventos locais: encontros, reuniões,
almoços, debates, etc, que sejam uma ocasião de relembrar
quem somos e porque estamos aqui, e de perspectivar formas
de sair deste buraco para onde nos querem arrastar.

Documentos
INSCREVE UM AMIGO NA ANS.
PODES ARRANJAR UMA FICHA DE
INSCRIÇÃO AQUI
ASSOCIAR-SE NA ANS É
FORTALECER A LUTA DE TODOS.

Aqui destacamos alguma documentação que está
presente na nossa página Internet, de forma a
facilitar a sua consulta. Pode-se assim consultar o
documento, gravar no próprio computador e também
imprimir.
-Memorando entregue ao Ministro da Defesa,
quando da audiência que nos concedeu a
14AGO2007: aqui
-Memorando entregue à Comissão de Defesa
Nacional na audiência de 13NOV07: aqui
-Relatório Actualizado da Comissão de Inquérito ao

incumprimento da legalidade democrática: aqui
-Comunicado Nacional nº17 "Sobre a Greve Geral":
aqui
Internacional

MANIFESTAÇÃO DE MILITARES EM
MADRID

Solidariedade com Jorge Bravo
No passado dia 24 de Novembro de 2007, ocorreu
um evento histórico em Madrid, pela primeira vez
desde a queda do regime franquista realizou-se uma
manifestação de militares em Espanha.
Mais 300 militares concentraram-se frente ao
Ministério da Defesa de Espanha, numa
manifestação legalmente convocada pela AUME,
para protestar contra a punição de 40 (quarenta) dias
de detenção, num Centro Disciplinar, de que foi
vítima o Presidente da AUME, Sargento-Ajudante
Jorge Bravo, por ter participado, na sua qualidade de
dirigente associativo, e trajando à civil, numa
manifestação da Guardia Civil, que se realizou em
Madrid em 20 de Janeiro deste ano.
Podes ler tudo a respeito aqui.

"Todos somos Jorge Bravo"
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