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MEMORANDO PARA OS DELEGADOS

19 NOV 04

Caro(a) Camarada Delegado(a)
No prosseguimento do nosso plano de “Acções de Sensibilização e Visibilidade” que temos vindo a
desenrolar, convidamos todos os sargentos a enviarem um cartão de “Boas Festas possíveis…” ao
MEDNAM. A ideia deste cartão é simbolizar de uma forma original o contraste entre as Festas Felizes
que o Sr. Ministro poderá ter, e que nós até estamos a desejar, na medida do “possível”, e aquelas que
infelizmente nos estão reservadas, a nós sargentos de Portugal e às nossas famílias! Uma festas
“Amargas e Difíceis”, enquanto o MDN persistir em não tomar em linha de conta todas as chamadas de
atenção que temos vindo a desenhar, com um punhado significativo de situações e problemas que teimam
em não ser devidamente encarados, equacionados e resolvidos pelos responsáveis do Ministério da
Defesa!
Este simples cartão, impresso numa folha A4, que agora se junta uma cópia, está também
disponibilizado na nossa página para “download”, permitindo que todos os sargentos o possam imprimir (a
preto e branco), identificar, assinar e fazer chegar ao destinatário: o Ministro da Defesa!
Para melhor operacionalizar esta entrega existem as seguintes formas:
1. Os camaradas de fora de Lisboa, devem enviá-lo, devidamente endereçado em envelope, para
a “Associação Nacional de Sargentos, Rua Barão de Sabrosa, n.º57 – 2.º, 1900-088 Lisboa” e
a ANS fará a entrega de todos os que receber, ao longo das três próximas semanas, no
Ministério da Defesa Nacional;
2. Os camaradas da Região de Lisboa deverão fazer a sua entrega, no MDN, no próximo dia
24 de Novembro, quarta-feira, pelas 17:30, em envelope endereçado simplesmente para:
“Exmo. Senhor
Ministro de Estado, da Defesa Nacional e Assuntos do Mar
Ministério da Defesa Nacional
Avenida Ilha da Madeira
1400-204 Lisboa”
para o que se devem concentrar nas imediações do Ministério (local onde aconteceu o Magusto
da passada semana), por forma a organizar-se a sua entrega naqueles serviços.
As folhas, como atrás se referiu, devem ser impressas a preto e branco e simplesmente
assinadas, sem que haja introdução de mais algum texto ou outra inscrição.
Esta será a nossa forma de, não deixando de desejar os votos de “Festas Felizes, se possível…”
recordar ao Sr. Ministro que são muitos os problemas que os sargentos anseiam ver resolvidos, com o
contributo da sua associação.
Vamos então, camaradas participar activamente em mais esta iniciativa com a determinação que
nos é comum, encará-la como mais um passo na nossa longa caminhada, que é difícil, mas há-de chegar a
bom termo, se formos firmes e persistentes!
Bom trabalho e saudações associativas!
António Lima Coelho
Presidente da Direcção
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