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MEMORANDO PARA OS DELEGADOS

Data: 14 ABR 04

Caro Camarada Delegado
Como sabes, no dia 10 de Junho passou mais um ano de existência da nossa ANS! Estamos
portanto em pleno período comemorativo do nosso 15.º aniversário.
Na região de Lisboa, será realizado um “churrasco” no Parque do Calhau, integrado no
complexo florestal de Monsanto (ver panfleto). Todos os nossos camaradas da região de Lisboa que
pretendam estar presentes nesta comemoração e que ainda não se tenham inscrito, poderão fazê-lo,
em última instância, através do telefone, para a sede da ANS (21 815 49 58) até às 15H00 da
próxima 6.ªfeira, dia 18 de Junho.
Temos conhecimento que vários núcleos estão a preparar iniciativas com o intuito de
realçar esta comemoração, como é o exemplo da região do Entroncamento (ver panfleto).
Para te ajudar na dura e tantas vezes incompreendida missão de delegado, junto enviamos
um conjunto de documentos. Destes documentos fazem parte:
•

Panfleto sobre a comemoração do 15.º aniversário (região de Lisboa);

•

Panfleto sobre a comemoração do 15.º aniversário (região do Entroncamento);

•

Comunicado conjunto das quatro associações de militares sobre a entrega da petição
na Assembleia da República;

•

Comunicado n.º2/04, da CPR-FAP, sobre a problemática das carreiras;

•

Diversos recortes de imprensa;

•

Cópia de parte do Boletim “La Sentinelle”, da associação de militares belgas, sobre o
Presidium da Euromil realizado em Lisboa, onde se inclui a intervenção do nosso
camarada José Pereira (Vice-Presidente da Direcção).

Esperamos que te sejam úteis estas informações. Contudo, podes contar sempre com a
informação disponibilizada na nossa página, e publicitá-la junto dos nossos camaradas, bem como com
os contactos mais directos (telefónica ou pessoalmente), com todos os membros desta grande
equipa que, apesar das vicissitudes se quer cada vez mais forte e unida, para podermos alcançar os
objectivos que nos propusémos cumprir!
Até breve! Saudações associativas e bom trabalho!
E Feliz Aniversário para ti também, camarada!
O Presidente da Direcção

António Lima Coelho
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