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No próximo dia 10 de Abril de 2002, pelas 18h00, no Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro 
vamos realizar mais um Encontro de Sargentos da Armada. Vamos fazê-lo num momento em que há grande 
expectativa relativamente ao novo Governo e, por outro lado, há uma necessidade premente de se 
encontrarem respostas para os muitos problemas que nos afectam. 

A Ordem de Trabalhos que escolhemos para esse Encontro é elucidativa, embora não exaustiva. Destacam-
se os problemas postos a discussão e avançam-se já algumas das grandes questões que lhes estão 
associadas: 

• Fusão de classes: que futuro? – Será que no surgimento das novas classes os direitos e 
expectativas dos Sargentos das que então se extinguem estão assegurados; Porque 
motivo os sargentos continuam a não ser ouvidos na reestruturação das suas classes? 

• Escola de Formação de Sargentos: para quando? – Porque motivo na actual reestruturação do 
Ensino e da Formação da Armada continua a não ser contemplada a criação de uma Escola 
de Formação de Sargentos, apesar de esta ser uma aspiração antiga da classe e uma 
necessidade da Armada? 

• Escalas: que serviços? – Porque razão não foi transcrito para o RIFUN (Regulamento Interno das 
Forças e Unidades Navais) o mesmo preceito relativo às escalas de Sargento Dia que foi 
estabelecido no RGSNT (Regulamento Geral do Serviço Naval em Terra)? 

• Quadros orgânicos: porque não contemplam SMORES? – Porque motivo há classes que já não têm 
cabimento orgânico para o posto de SMOR nas unidades da Marinha? 

• Vencimentos: respeito pela Lei nos escalões e equiparação à GNR! – A legislação produzida pelo 
Governo que cessa funções foi no sentido de não respeitar integralmente a Lei e de 
agravar o distanciamento relativamente à GNR: como vamos convencer o novo Governo a 
ter uma atitude diferente? 

• Carreiras: 20 anos em 1SAR? – Será que a nova Assembleia da República ou o novo Governo vão 
ter em consideração o nossa petição de mais de 6.000 assinaturas, e pôr fim a este 
inferno a que chamam carreira, ou vão lavar as mãos como Pilatos? 

• Retrocesso funcional: que funções? – Será que é do interesse da Armada (ou das Forças Armadas) 
que um Sargento tenha as suas funções degradadas e a sua profissão dasvalorizada? 

Estes problemas só se resolvem com a tua participação! Participa e traz um Amigo! 
 

CPR – ARMADA 
Associação Nacional de Sargentos 

Lisboa, 2 de Abril de 2002 


