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LUTAR, VALE A PENA ! 

 
A ANS – Associação Nacional de Sargentos, leva a efeito, no próximo dia 28 de 

Outubro (Sábado), pelas 14.30 Horas, o IV Encontro Nacional de Sargentos, nas 
instalações da ex-FIL (na Junqueira - Lisboa). 

 
Mais do que, em qualquer outro momento, a nossa presença é indispensável e 

fundamental. Os temas que nos propomos debater: Euromil; EMFAR / Carreiras; CJM; 
RDM; Art.31º da LDNFA e Sistema Retributivo, representam o “coração” da nossa vida 
profissional enquanto cidadãos militares. Estes temas estão, no presente, a ser objecto de 
estudo e propostas que visam a sua alteração. Do que nos é dado conhecer dessas 
propostas, se fossem levadas à prática, representariam um grave retrocesso, nas condições 
em que servimos Portugal nas FFAA, e uma perigosa diminuição na nossa capacidade de 
intervir nos assuntos que nos dizem directamente respeito. 

 
A gravidade da situação levou a ANS a promover, durante a segunda quinzena de 

Setembro, reuniões com os nossos delegados em todos os núcleos espalhados pelo país, das 
quais resultou a exigência da realização deste Encontro Nacional, e a denuncia  desta 
situação no Praesidium da Euromil, realizado na semana passada na Dinamarca, que culminou 
com a aprovação de uma RECOMENDAÇÃO, de apoio aos militares portugueses, aprovada 
por unanimidade. 

 
O IV Encontro Nacional de Sargentos contará com a honrosa presença, entre outros 

convidados, de um representante da Presidência da República, do Sindicato dos Magistrados 
do Ministério Público e do Vice-Presidente da Euromil, Bauke Snoep. 

 
Mais uma vez, apelamos para a tua indispensável presença, pois confiamos ser nos 

momentos difíceis que se mostra a fibra dos HOMENS. VALE APENA LUTAR! 
 
ATÉ SÁBADO, CAMARADA! 
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