Camaradas
Pedindo antecipadamente desculpas pela irregularidade da comunicação por este meio,
regressamos por esta via ao vosso contacto por três motivos principais:
1. – Para vos apelar a marcarem na vossa agenda, a tarde do dia 9 de Junho a fim de
participarmos em força no V ENCONTRO NACIONAL DE SARGENTOS, a realizar no
cinema São Jorge, localizado na Avenida da Liberdade (simbolicamente interessante
este nome de avenida) em Lisboa.
Tal como os anteriores, pretende-se que também este V ENCONTRO seja um marco na
história da nossa Associação, até porque será também o modo de comemorarmos o seu 18º
aniversário. Atingimos a idade da maioridade, data significativa na vida dos seres humanos
e por analogia das Instituições.
Portanto uma razão acrescida de mobilização e de participação, mesmo contrariando a
tendência natural de procurarmos as férias e a praia num fim-de-semana com ponte da 6ª
feira em virtude de o dia 7 de Junho ser feriado nacional: é devido a conseguirmos
ultrapassar com êxito os obstáculos mais difíceis do caminho de 30 anos de história
associativa e pré-associativa que conseguimos fazer jus ao lema da ANS “QUÃO DIFÍCIL NOS
TEMOS MOVIDO!”.
2. - Dentro dos trabalhos em curso de mobilização e debate dos temas do V ENCONTRO
NACIONAL DE SARGENTOS, destacamos:
- Está em curso na nossa sede, com brigadas diárias de camaradas dos três ramos, a partir
das 17h00, a preparação de uma remessa postal dirigida a todos os associados que recebem
o Jornal O Sargento;
- Na próxima semana realizar-se-ão na nossa sede reuniões das Comissões Permanentes dos
Ramos (CPR):
- 2ª feira dia 14, 20h00, CPR Exército;
- 3ª feira dia 15, 18h30, CPR Armada;
- 4ª feira dia 16, 20h00, CPR FAP.
Convidam-se todos os camaradas com disponibilidade para virem participar nestas reuniões
das CPR do respectivo ramo e/ou a virem participar nas jornadas de trabalho diário em
curso.
- No próximo fim de semana uma delegação da Direcção deslocar-se-á ao Norte para reunir
com os núcleos de Viseu, Lamego, Vila Real, Chaves, Braga, Porto, Espinho, Póvoa do
Varzim e Aveiro.
- Está em curso o agendamento de deslocações aos restantes núcleos do País.
- Sabemos que há núcleos do Norte que já se estão a preparar para alugar camionetas de
excursão, garantindo assim uma representação significativa no nosso V ENCONTRO. A

Direcção apela e incentiva e apoiará os camaradas que pretendem organizar-se desta
forma.
- Informações Gerais –
- O camarada Lima Coelho estará na Polónia no PRESIDIUM da EUROMIL, onde
participa na dupla qualidade de membro da sua Direcção e de representante da ANS.
De notar que a Direcção da EUROMIL, à semelhança do que tem feito noutros países que
presidem à UE, reunirá em Lisboa no próximo mês de Setembro.
- Terminou na 3ª feira com o Grupo Parlamentar do PS, uma ronda de audiências
solicitadas pela ANS a todos os Grupos Parlamentares e à Comissão de Defesa Nacional, nas
quais transmitimos a nossa profunda preocupação pela deriva persecutória e repressiva do
Governo, pela falta de diálogo que já atinge mesmo os CEM que não foram ouvidos no
processo relativo à Saúde Militar (fusão e extinção dos hospitais militares).
Nestas audiências entregámos aos Grupos Parlamentares um Memorando que lemos na
Audiência concedida pela Comissão de Defesa nacional. O qual poderá ser consultado a
partir de 2ª feira na nossa página.
- Uma Delegação da ANS representar-nos-á na sessão de encerramento do Congresso
do CDS/PP a realizar em Torres Novas, para a qual fomos convidados.
- Tentaremos preparar um Boletim Informativo com informações mais detalhadas
acerca destas e doutras informações que entretanto vão surgindo.
Um abraço e bom trabalho de mobilização para a participação do V ENCONTRO NACIONAL
DE SARGENTOS.
David’ Pereira
ANS

