Neste número pode ler:
O segundo ramo da GNR
“...fazendo fé no plano de
execução da participação
daquela força de
segurança na missão de
Paz em Timor, talvez
fosse mais adequado
que as FA se
transformassem em
segundo ramo da GNR.”
Dados preocupantes nas
missões de Paz
“ ...
Pergunta-se: que medidas
cautelares foram tomadas
pelos responsáveis políticos
para assegurar a redução de
riscos ao mínimo? Sabe-se
que tipo de armamento foi
utilizado na Sérvia e no
Kosovo, conhecidos que são
hoje os problemas resultantes
da guerra do Golfo, a
Tempestade do Deserto?...”
Ainda o suplemento de
residência
“...
Ora, com o actual nível de
restrições orçamentais e de
degradação das frotas
automóveis das nossas FA,
implicam que a maioria não
usufrui de transporte. Está na
hora de se regulamentar
este direito, na forma de um
DL que estabeleça um
Suplemento de Transporte.
Este direito assume uma
importância tanto maior
quando se avolumam as
ameaças para extinguir o
velhinho ¼ de bilhete nas
viagens da CP. ...”
Os 25% de acréscimo de
tempo de serviço à luz da
CGA
“...
S. Ex.ª o MDN sugeriu que
uma solução para o problema
estava na publicação de um
despacho interpretativo
produzido por si, criando a
expectativa animadora deste
problema ser solucionado
brevemente. ...”
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Recordando o Dia Mundial da Mulher dedicamos este
poema às nossas companheiras: da família e de armas
A um ti que eu inventei
Pensar em ti é coisa delicada.
É um diluir de tinta espessa e farta
e o passá-la em finíssima aguada
com um pincel de marta.
Um pesar grãos de nada em mínima balança,
um armar de arames cauteloso e atento,
um proteger a chama contra o vento,
pentear cabelinhos de criança.
Um desembaraçar de linhas de costura,
um correr sobre lã que ninguém saiba e oiça,
um planar de gaivota como um lábio a sorrir.
Penso em ti com tamanha ternura
como se fosses vidro ou película de loiça
que apenas com o pensar te pudesses partir.
António Gedeão

Euromil em Portugal!
Reúne em Lisboa o Comité Executivo da Euromil nos dias 16 e 17 de Abril.
Para além da reunião ordinária que terá lugar no dia 16, estão ainda
agendadas audiências com a Casa Militar da Presidência da República, com
o MDN e com a Comissão de Defesa Nacional, bem assim como uma
conferência de imprensa que terá como tema principal:
“ Ponto da situação do associativismo militar na Europa e seu enquadramento
no disposto na Carta Social Europeia ”

