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ANS
Lutar Pelos Nossos Direitos
Comemorando Abril

A Associação Nacional de Sargentos (ANS), o Clube do Sargento da Armada (CSA), o Clube de
Sargentos do Exército (CSE) e o Clube dos Sargentos da Força Aérea (CSFA) promovem no próximo dia
4 de Abril, no Restaurante da FIL, sito no Parque das Nações, em Lisboa, um almoço comemorativo do
30.º aniversário do 25 de Abril de 1974.
Esta comemoração ocorre num momento complexo da nossa vida colectiva a que as Forças
Armadas não são alheias. Vivemos hoje uma fase de desclassificação da Instituição Militar, que passa
pela degradação dos meios, quer ao nível do material, quer dos alojamentos e alimentação, pela
degradação dos serviços de apoio social e assistencial – ADM’s e Hospitais – pelo não cumprimento da
Lei n.º25/2000 – Complemento da Pensão de Reforma – pela não resolução dos graves problemas das
carreiras.
Quanto a esta última questão, há vários anos que a ANS vem denunciando o injusto e
desmotivante bloqueamento das carreiras, tendo por essa razão apresentado na Assembleia da
República e ao Ministro de Estado e da Defesa Nacional propostas para a sua resolução. Estas
propostas têm esbarrado num muro de insensibilidade e de falta de vontade política para a sua
apreciação e implementação.
É neste quadro de insensibilidade para com os nossos problemas que tomámos conhecimento
duma proposta da Marinha, agora repescada e divulgada pelo Exército, apresentada em Conselho de
Chefes de Estado Maior, visando, através de uma alteração ao EMFAR, que a promoção a SargentoAjudante passe a ser por escolha e que a ida ao curso de Sargento-Chefe passe também a ser por
escolha. Ao invés de se procurarem soluções que acabem com o bloqueamento das carreiras dos
Sargentos, propõem-se medidas que agravam a situação, condenando muitos de nós a morrer no posto
de Primeiro-Sargento.
Inacreditável e inaceitável!
Que o almoço do próximo dia 4 de Abril, comemorando uma data de tão grande significado para
os portugueses em geral e para os militares em particular, seja também um espaço em digamos bem alto
NÃO a estas propostas e à insensibilidade demonstrada pelo Ministro de Estado e da Defesa Nacional,
não só perante a injustiça como também perante o continuado incumprimento das leis!
Lutar vale a pena!
Participa na defesa dos teus direitos!
Desistir…Nunca!!!

Lisboa, 22 de Março de 2004
A Direcção
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