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MEMORANDO PARA OS DELEGADOS

19 JUL 05

Caro(a) Camarada Delegado(a)
Num momento de grande preocupação e apreensão com os ataques perpretados contra a
“Condição Militar” face às propostas apresentadas à ANS, pelo governo na audiência do passado dia 16 de
Junho, e corroboradas no conteúdo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2005, de 30 de Junho,
e para te ajudar na dura e tantas vezes incompreendida missão de delegado, junto enviamos um conjunto
de documentos. Destes documentos fazem parte:
•

Petição ao Exmo. Sr. Ministro da Defesa Nacional – para recolha de assinaturas de apoio
às nossas propostas tendentes a resolver os problemas que há anos vimos denunciando, e
que foram entregues ao MDN na audiência do passado dia 14 de Junho. No regresso de
férias deveremos fazer a entrega no Ministério destas assinaturas de apoio;

•

“Memorando de 21 de Junho” – elaborado pelo DESL, e onde se explicam, de forma
sucinta, os objectivos das quatro propostas entregues à ANS, pelo MDN;

•

“Parecer” – onde é explicada a posição da ANS sobre as quatro propostas (3 folhas). Foi
entregue no Ministério da Defesa a 22 de Junho, conforme solicitado;

•

“Privilégios dos Militares” – Intervenção proferida no Encontro de Sargentos, em Lisboa
no passado dia 28 de Junho e no Encontro de Sargentos em Beja a 30 de Junho;

•

“Convite” – para divulgar e ajudar na mobilização para assistir ao debate sobre o Estado
da Nação, na Assembleia da República, no próximo dia 7 de Julho;

•

“Comunicado Conjunto” – efectuado na sequência da reunião de 1 de Julho entre
elementos das Direcções da ANS, AOFA e APA, e de onde resultou a decisão de realizar
um Grande Encontro de Militares que terá lugar na Área Metropolitana de Lisboa.Neste
momento estamos a efectuar diligências no sentido de encontrar um local com dimensão
para um Encontro desta natureza, que é fundamental venha a ser largamente divulgado e
participado por toda a Família Militar.

Esperamos que te sejam úteis estas informações. Contudo, podes contar sempre com a
informação disponibilizada através dos 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!
Vamos então, camaradas, participar activamente nestas iniciativas com a determinação que nos é
comum, encará-las como passos fundamentais na longa caminhada, que é difícil, mas há-de chegar a bom
termo, se formos firmes e persistentes, e estarmos disponíveis para quaisquer outras que se venham a
verificar necessárias!
Bom trabalho e saudações associativas!
António Lima Coelho
Presidente da Direcção
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