Camaradas
Mais uma vez, lamentavelmente, não vos trazemos boas notícias. Trazemo-vos mesmo
más notícias!
Escrevemos estas linhas, enquanto faz tempo para se iniciar a Conferência de Imprensa
na nossa sede para anunciar as medidas de solidariedade, que a Direcção decidiu tomar
em defesa dos nossos camaradas da Força Aérea, alvos de um processo de intenções, na
forma de processo disciplinar, encomendado pelo Primeiro-ministro e que implicou o
TGEN COFA aplicar 5 dias de detenção a nove Sargentos, entre eles o Presidente da
Direcção Lima Coelho e 7 dias de detenção ao camarada José Pereira, Vice-presidente
da Direcção.
Como os camaradas sabem, o Governo reiteradamente incumpre com mais de 40
diplomas legais, provocando uma dívida crescente à Família Militar, que neste
momento já ascende a mais de 1.000 milhões de euros. Tal incumprimento já mereceu
da nossa parte várias iniciativas junto de todos os Órgãos de Soberania a fim de
intercederem no sentido de a Lei passar a ser cumprida e as dívidas saldadas.
De entre estas iniciativas destaca-se um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas
de cidadãos militares, que não surtiu efeito. As associações socioprofissionais dos
militares colocaram várias vezes esta questão à Comissão de Defesa Nacional sem surtir
efeito. Os mesmos problemas foram colocados ao Provedor de Justiça, Procurador-geral
da República, Tribunais, Ministro da Defesa Nacional, Casa Militar da Presidência da
República. Todas as portas se têm fechado sem que a Lei passe a ser cumprida e as
dívidas saldadas.
Perante isto a ANS, dando expressão pública ao descontentamento que alastra no seio
dos Sargentos de Portugal e da Família Militar, tudo tem feito para que, pela via do
diálogo e da acção pública e visível, estes problemas sejam resolvidos. Neste momento
há audiências pedidas ao Presidente da República, a todos os Chefes militares, uma a
cada um, ao ministro da Defesa Nacional, três pedidos pendentes, e um pedido ao
Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar. Nenhum destes
pedidos obteve resposta até ao momento. Há pedidos de esclarecimento aos ministros da
Solidariedade Nacional e ao ministro de Estado e das Finanças por responder.
Face a esta falta de diálogo, ao reiterado incumprimento da lei e ao previsível
agravamento das medidas em curso, continuaremos a envidar todos os esforços para que
as portas se abram e os problemas se resolvam. Nada nos demoverá de pugnar e lutar
para que Lei se Cumpra! Honraremos todos os nossos compromissos e, mais uma vez,
saberemos responder à repressão com dignidade, elevação e um enorme laço de
Solidariedade!
Divulguem os cartazes que junto vos envio e façam-nos chegar os níveis de adesão!
Isto com muito trabalho, coragem, determinação, unidade e algum jeito vai camaradas,
isto vai!
VIVAM OS NOSSOS CAMARADAS DETIDOS!
VIVA A ANS!
Firmes e unidos, até que a Lei se cumpra!

