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Setembro de 2007 tornou-se outro mês marcante na
história do associativismo militar. Infelizmente, tal
não aconteceu apenas por bons motivos. Recebida a
ANS pelo Sr. Ministro da Defesa em 14 de Agosto,
manifestou o mesmo a vontade de manter um diálogo
aberto e contínuo com as Associações Militares. Diz
o povo que, de boas intenções está o Inferno cheio,
e o que é facto, é que o diálogo que apregoa o
Governo se converteu, passados poucos dias, na
prisão, por um dia, do SAJ Lima Coelho e na
detenção de mais dois camaradas da Armada (SAJ
Caetano e 1SAR Carlos Gomes) punidos com cinco
dias de detenção cada um.

ANS, AOFA, APA, AUME E AMARTE
(Espanha) e o Board da Euromil na Casa do
Alentejo.

Oportunamente a ANS denunciou esta matéria, e
quem entende que pode mimetizar diálogo e abertura
por um lado, e manter a brutalidade repressiva cega
por outro, certamente não se identifica com os valores
que nós militares cultivamos: a Honra e a Lealdade.
Destaque

Jornada Internacional de Solidariedade
Sob o mote "Pelo cumprimento das Leis, em
solidariedade com os camaradas alvo de processos
disciplinares", realizou-se na Casa do Alentejo, em
Lisboa, uma calorosa jornada.
Sem comentários

Patrocinada pelas ANS, AOFA E APA, e com a
presença do Board da Euromil, que reunia em Lisboa,
esta Jornada cumpriu os seus objectivos plenamente:
manifestar o nosso apoio incondicional a quem luta
ao nosso lado e é atingido por estilhaços.
Mais ainda, conforme reiterado pelo Board da
Euromil junto do Ministro da Defesa e dos Grupos
Parlamentares do PCP e CDS-PP (aqueles que
aceitaram recebê-los), o associativismo militar na
Europa (a mesma Europa que o Governo gosta de
citar como exemplo a seguir, quando lhes é

Aspecto da assistência

Casa do Alentejo

conveniente) não só é bem recebido, como é
considerado fundamental pelos orgãos políticos e de
chefia militar. As Associações são verdadeiramente
parceiros sociais, e com elas dialogam (não a fingir,
como cá) Governos e Chefes Militares antes (não
como cá) de decisões serem tomadas que afectem os
seus associados.
É bom camaradas, saber destas experiências. Faz-nos
sentir que talvez não andemos errados, e sobretudo
faz-nos sentir parte de uma Europa de meio milhão
de cidadãos em uniforme, associados na Euromil.

Libertação 1SAR Gomes

Poderão ler a intervenção do Presidente da ANS,
Lima Coelho aqui
Notícias

Mais uma vez, a nossa mais profunda homenagem
a todos os camaradas que cumpriram penas
disciplinares, e de quem não possuímos registos
fotográficos.

Foi publicado um gravoso Decreto-Lei, que
regulamenta a actividade dos dirigentes associativos
das Associações Profissionais de Militares (APMs).
Este Dec.-Lei restringe de tal forma as actividades
das APM que viola o próprio espírito da Lei que
supostamente regulamentaria, a Lei 4/2001, que
legalizou o Associativismo sócio-profissional Militar,
e que foi aprovada por unanimidade na
Assembleia da República. Este facto mereceu, por
parte das APMs, um Comunicado conjunto que
poderás ler aqui

Foi também publicada a Lei 34/2007, que limita o
acesso aos tribunais de primeira instância aos
militares, em matérias disciplinares. Na prática acaba
com a possibilidade de recorrer a Providências
Cautelares de efeito suspensivo, remetendo a
apreciação por Tribunal Central Admnistrativo (onde
INSCREVE UM AMIGO NA ANS.
pretendem colocar "assessores" militares) para depois
PODES ARRANJAR UMA FICHA DE do cumprimento da pena. Ou seja, para os militares
INSCRIÇÃO AQUI
dá-se a inversão do onús da prova, a partir de agora
camaradas, somos culpados até prova em contrário.
Estes dois diplomas tiveram como resposta da nossa
parte um pedido urgente de audiência junto de todos
os Grupos Parlamentares. Esta nova ronda já se
iniciou e dela daremos conta em futura edição.
Para finalizar o pacote legislativo deste mês, brindounos ainda o Governo com a Lei 52/2007-Lei do
Cálculo da Pensão de Reforma. Já trabalhávamos
mais tempo e recebiamos muito menos do que era o
nosso contrato inicial, mas o Governo ainda
descobriu que poderiamos viver demasiado tempo, e
então indexou as pensões de reforma à esperança
média de vida, ao PIB, etc. A ANS elaborou um
memorando com algumas projecções no futuro, onde

se pode apreciar o alcance desta medida. Podes
consultar aqui

Documentos

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 a 14AGO2007: aqui
-Discurso do General Gomes da Costa ao Ministro da
Defesa em 1925, mas muito actual: aqui
-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
-Relatório da Comissão de Inquérito ao
incumprimento da legalidade democrática: aqui
Apresentação

PDFORRA
A Associação de Sargentos e Praças da Irlanda
Permanent Defence Force Other Ranks Representative
Association

Esta nossa congénere Irlandesa, realiza um amplo
trabalho sócio-profissional. Com delegados
nomeados em todas Unidades militares,
representantes distritais e um Comité Nacional, os
seus membros (cerca de 9000) representam 90% do
contingente militar existente.
Com uma Sede Nacional, e seis escritórios regionais,
a PDFORRA tem os seus dirigentes a tempo inteiro
em funções associativas, sendo um parceiro social
reconhecido e considerado necessário pelo Ministério
da Defesa e Chefias Militares.
A deslocação a Portugal duma delegação desta
Associação, prevista para finais de Setembro, por
motivos de agenda da PDFORRA teve que ser
alterada para Novembro, depois da realização do
Presidium da Euromil. O objectivo deste encontro é

estudar a formação de uma parceria PDFORRA/ANS,
sob a égide da EUROMIL, para formalizar apoios e
ajudas já realizadas no passado.
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