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Pretendemos com esta edição Zero, testar a receptividade
e a eficácia deste projecto. O nosso objectivo é o mesmo
de sempre: prestar o melhor serviço aos nossos
associados, mantendo-os o mais possível informados de
todos os problemas, perspectivas e soluções propostas
pela nossa ANS.

Vígilia residência PM AGO07

Estamos receptivos, e agradecemos, todo o tipo de
notícias, críticas e sugestões que nos queiram enviar.
Queremos sobretudo melhorar a comunicação entre todos
nós, utilizando de forma mais eficaz esta solução
gratuita: o correio electrónico.
Destaque

Presidente da ANS, SAJ Lima Coelho, alvo de três
processos disciplinares, cumpriu um dia de prisão
disciplinar, no COFA, em 25 de Agosto.
Não será a força a calar a Razão

O camarada SAJ Caetano, da Armada, inicia a 30 de
Agosto uma punição de cinco dias de detenção, em Vila
Franca de Xira.
ANS rejeita diálogo e repressão
Notícias

Libertação 1TEN Reboredo

Dia 4 de Setembro, pelas 18h45, na Casa do Alentejo em
Lisboa, terá lugar uma Jornada de luta pelo cumprimento
das Leis que originaram uma dívida com a Família
Militar superior a mil milhões de Euros, e também de
solidariedade com os camaradas alvos de mais de 52
processos nos últimos dois anos. Esta Jornada,
promovida pela AOFA, APA e ANS, contará com a
presença da Direcção da Euromil, reunida em Lisboa
durante este período.
Documentos

Libertação SAJ Campos

Aqui destacamos alguma documentação que está
presente na nossa página Internet, de forma a facilitar a
sua consulta. Pode-se assim consultar o documento,
gravar no próprio computador e também imprimir.
-Memorando entregue ao Ministro da Defesa, quando da
audiência que nos concedeu: aqui
-Discurso do General Gomes da Costa ao Ministro da
Defesa em 1925, mas muito actual: aqui
Libertação SAJ Lima Coelho, presença dirigentes
AOFA, APA e ASPP

-Ofício da FAP que comprova a recepção das fotos que
constituiram base aos processos disciplinares originados
pelo "Passeio do Nosso Descontentamento", fotos essas
enviadas pelo Ministério da Defesa Nacional, ao
contrário do que afirmou o Ministro da Defesa na
Assembleia da República: aqui
Opinião

Globalização: fatalismo ou desafio?

A nossa mais profunda homenagem a

Thomas Friedman, em "The Lexus and the Olive Tree",
define a globalização contemporânea como "farther,
faster, deeper and cheaper" , ou seja, "mais longe, mais
depressa, mais profundamente e mais barato".

todos os camaradas que cumpriram
penas disciplinares, e de quem não
possuímos registos fotográficos.

Novas tecnologias, novos conceitos geo-estratégicos,
etc., permitem uma aceleração na troca de informações e
circulação de pessoas e bens tendente a uma
interdependência de mercados e procura da máxima
eficiência.
De tal forma é intrincado este processo, que Governos,
empresas, populações, ONGs, todos "balançam" ao sabor
desta maré de necessidade competitiva imperiosa.
Alguns defendem o fatalismo deste processo. Alegam a
inevitabilidade do sacrifício e a própria justificação dos
meios perante o fim. Defendem a maximização do lucro
a custo mesmo da degradação das condições de vida das
populações, os números atropelam os homens e deita-se
a culpa ao Destino.
A luta quotidiana na defesa dos interesses dos Sargentos
de Portugal tem-nos demonstrado o contrário. Aqui e ali,
onde conseguimos pequenas vitórias, demonstramos que
é possível e necessário convergir num esforço
económico, mas de forma humana, sem degradar as
condições de vida nem comprometer futuros.
Apesar de lutarmos contra um aparelho colossal, prenhe
de meios, vamos conseguindo estas vitórias porque em
todo o lado há pessoas de bom senso, e é com essas com

que temos de contar.
Se, ao fim ao cabo, foi a nossa humanidade que nos
condenou a esta quimera do lucro a todo o custo, também
temos de ter esperança (e fazer por isso) que seja essa
mesma humanidade a saber balancear todos os factores.
Para apontamento final, deixo-vos o discurso do Ministro
Brasileiro da Educação, quando da sua visita aos E.U.A
(o Ministro foi interrogado por um estudante
universitário sobre, já que o Brasil não conseguia
preservar a Amazónia, se não achava que a Amazónia
devia ser internacionalizada), que vem muito a propósito
desta temática, e que pode ser lido aqui.
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